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Estado de Santa Catarina
Município de Descanso – SC
Caderno de Provas
Edital de Processo Seletivo nº 001/2017

Prova: Conhecimento Especifico
Língua Portuguesa
Conhecimento Gerais
Prova para provimento do cargo de
“OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS”

TIPO DE PROVA: 01

INSTRUÇÕES:
•
•
•
•
•
•

Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de material transparente.
Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas.
Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas
de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.

VOCÊ DEVE:
•
•
•

Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE
RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado.
Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e
preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA.
Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):

ATENÇÃO:
•
•
•
•
•

As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua
prova e/ou questões.
É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do
CARTÃO DE RESPOSTA.
A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local
de aplicação das provas.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
01. Qual o significado da placa de sinalização abaixo?

A) Saliência ou lombada.
B) Pista irregular.
C) Depressão.
D) Ponte móvel.
02. Qual alternativa não representa uma das características presentes nos sinais de regulamentação
de trânsito?
A) Apresenta as letras vermelhas.
B) Apresenta o fundo branco.
C) Apresenta o símbolo preto.
D) Apresenta a orla vermelha.
03. Analise os seguintes itens a respeito da direção defensiva:
I - É a melhor maneira de dirigir e de se comportar no trânsito, ajudando a preservar a vida, a saúde e
o meio ambiente.
II - É a forma de dirigir que permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que
pode acontecer não só com você, mas também com seus acompanhantes, com o seu veículo e com os
outros usuários da via.
Sobre os itens acima:
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas o item II está correto.
C) Os itens I e II estão corretos.
D) Os itens I e II estão incorretos.
04. Com relação aos equipamentos obrigatórios em tratores de rodas, qual alternativa apresenta
informação incorreta?
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A) Faróis dianteiros, de luz branca ou amarela.
B) Lanternas de posição traseiras, de cor vermelha.
C) Lanternas de freio, de cor amarela.
D) Indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros.
05. Dentre as cargas perigosas, os líquidos inflamáveis estão classificados em qual classe?
A) Classe 1.
B) Classe 2.
C) Classe 3.
D) Classe 4.
06. Qual das alternativas abaixo não representa um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de
Trânsito?
A) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao
conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.
B) Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos
de condutores, e registro e licenciamento de veículos.
C) Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e
administrativos para a execução das atividades de trânsito.
D) Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos
e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.
07. Analise as informações abaixo a respeito do que compete aos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, verificando se são verdadeiras (V) ou falsas
(F):
(__) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
(__) Planejar, projetar, regulamentar e operar somente o trânsito de veículos e promover o
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;
(__) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle
viário;
(__) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
(__) Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o
policiamento ostensivo de trânsito.
Qual alternativa apresenta a sequência correta?
A) V, F, V, V, V.
B) V, V, V, V, V.
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C) V, V, F, V, V.
D) V, V, V, V, F.
08. Com relação às normas gerais de circulação e conduta, qual alternativa apresenta informação
correta?
A) Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou
obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a
propriedades públicas ou privadas.
B) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a
existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem
como assegurar-se da existência de combustível insuficiente para chegar ao local de destino.
C) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o sem atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
D) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente
sinalizadas.
09. Qual reação adversa é apresentada na imagem abaixo?

(Fonte:http://www.detran.pr.gov.br/modules/catasg/serviços detalhes.php?tema=motorista&id=347)
A) Veículo.
B) Trânsito.
C) Luz.
D) Condutor.
10. Para qual número devemos ligar no caso de uma vítima de mal súbito em via pública ou rodovia?
A) 190.
B) 192.
C) 193.
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D) 194.
11. Tendo em vista a manutenção preventiva do veículo, com qual frequência é mais recomendado
que verifiquemos a pressão dos pneus?
A) Diariamente.
B) Semanalmente.
C) Mensalmente.
D) Anualmente.
12. Qual reação adversa é apresentada na imagem abaixo?

(Fonte:http://www.detran.pr.gov.br/modules/catasg/serviços detalhes.php?tema=motorista&id=350)
A) Condutor
B) Vias.
C) Veículo.
D) Tempo.
QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
13. Analise a Imagem abaixo:
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Analisando a imagem e seu contexto, é correto entender que:
A) O personagem está confuso se vai ou não entrar no estabelecimento, pois em sua vida nunca
entrou em uma loja de calçados.
B) Ao perceber que se tratava de uma loja de calçados, o personagem ficou confuso ao ler o nome
do estabelecimento (“Meia-Sola”), deixando-o em dúvida sobre a qualidade dos calçados.
C) O personagem está se perguntando os preços dos calçados antes de entrar na loja.
D) O personagem está feliz, pois comprará calçados para ele e sua família.
14. Analise a frase a seguir: “Ele comprou o apartamento com o dinheiro do carro que vendera.”.
Assinale o tempo e o modo verbal em que se encontram as palavras grifadas:
A) Pretérito mais-que-perfeito do Subjuntivo e Presente do Subjuntivo.
B) Pretérito Perfeito do Indicativo e Pretérito mais-que-perfeito do Indicativo.
C) Pretérito Imperfeito do Indicativo e Futuro do Presente do Indicativo.
D) Presente do Subjuntivo e Futuro do Pretérito do Indicativo.
15. Sabe-se que todas as palavras abaixo são sinônimas do termo “necessário”. Não poderia, contudo,
substituí-lo devido a erro ortográfico:
A) Indispensável.
B) Imprecindível.
C) Fundamental.
D) Essencial.
16. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está corretamente empregada:
A) Havia muita queixas sobre o menino.
B) Poucas pessoa deixaram a festa cedo.
C) Fizeram bastantes críticas sobre o novo vizinho.
D) Novas professores e escola terei este ano.
17. Analise a frase a seguir: “A ministra mencionou outro ______________________ da mudança de horário.”.
Assinale a alternativa cuja expressão completa corretamente a lacuna presente na frase:
A) Porque.
B) Porquê.
C) Por quê.
D) Por que.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS
18. O turismo sustentável pode ser definido como:
A) Atitudes de famílias e turistas que façam com que a região seja brutalmente atacada,
realizando sua desvalorização.
B) Ações que promovem a preservação do meio ambiente e ajudam a preservar a cultura local e
suas tradições.
C) Práticas puramente econômicas, voltadas apenas para o crescimento e enriquecimento
municipal através do turismo.
D) Atitudes direcionadas para a criação de pousadas, centros comerciais e eventos de âmbito
nacional para promover o desenvolvimento da região.
19. Assinale a alternativa que corresponde às capitais dos estados do Acre e do Amapá,
respectivamente:
A) Rio Branco / Macapá.
B) Porto Velho / Boa Vista.
C) Palmas / Belém.
D) Manaus / Macapá.
20. O bioma do município de Descanso/SC é:
A) Mata Atlântica.
B) Cerrado.
C) Pantanal.
D) Puramente mata ciliar.

