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 Estado de Santa Catarina 

Município de Palma Sola – 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 MAQUINAS CAT. C” 

 

 

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. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades, exceto: 

A) Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

B) As Juntas Administrativas de Recursos de Multas - JARM. 

C) Os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 

CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. 

D) Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

 

02. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas rodovias de pista simples 

para automóveis, camionetas e motocicletas será de: 

A) 80 km/h. 

B) 90 km/h. 

C) 100 km/h. 

D) 110 km/h. 

 

03. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, assinale o item errôneo: 

A) Nas interseções e suas proximidades é indicado que o condutor efetue a ultrapassagem. 

B) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja 

parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, 

dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. 

C) Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá indicar com antecedência a manobra 

pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto 

convencional de braço. 

D) Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá 

ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e 

executar sua manobra no menor espaço possível. 

 

04. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas, exceto: 

A) Via coletora. 

B) Via local. 

C) Via de trânsito rápido. 

D) Via lateral. 
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05.  É o sistema que vai dar a tração para as rodas e movimentar o automóvel. Trata-se: 

A) Da suspensão. 

B) Da injeção. 

C) Da rodagem. 

D) Da transmissão. 

 

06. A placa abaixo é um exemplo de placa de que tipo? 

 

A) Punição. 

B) Regulamentação. 

C) Advertência. 

D) Indicação. 

 

07. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo será identificado obrigatoriamente por 

caracteres gravados: 

A) Exclusivamente no chassi. 

B) No chassi ou no monobloco. 

C) No chassi ou no virabrequim. 

D) Preferencialmente no chassi, mas podendo varia de acordo com o fabricante. 

 

08. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais 

estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro é considerada uma infração: 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

09. Das infrações listas abaixo, assinale aquela considerada como de grau Grave: 
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A) Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento 

absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado em pista de 

rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. 

B) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 

C) Parar o veículo nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via 

transversal. 

D) Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação 

exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou 

conversões à direita. 

 

10. A placa abaixo representa: 

 

A) Depressão. 

B) Declive acentuado. 

C) Pista irregular. 

D) Aclive acentuado. 

 

11. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; 

II - coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; 

III - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações 

por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que 

aplicar. 

Estão corretos os itens: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 
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12.  No veículo esse item produz as faíscas elétricas para inflamar a mistura do ar e da gasolina, que 

se dá nos cilindros. Trata-se de: 

A) Bobina. 

B) Velas. 

C) Bateria. 

D) Interruptor de ignição. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Assinale a alternativa em que será necessária a correção pelo uso de “ç”: 

A) Expansão. 

B) Compreensão. 

C) Detensão. 

D) Inversão. 

 

14. Assinale a alternativa que preenche adequadamente a lacuna abaixo: 

Não entendo o ___________________ de tanto movimento. 

A) Porquê. 

B) Por que. 

C) Por quê. 

D) Porque. 

 

15. Preenchem adequadamente as lacunas abaixo as respectivas palavras: 

Hoje, o patrão chegou de __________________ humor. 

Sabe que ele não é ________________ sujeito. 

A) Mal – Mau. 

B) Mau – Mal. 

C) Mal – Mal. 

D) Mau – mau. 

 

16. Preenchem adequadamente as lacunas abaixo, respectivamente: 

Não ____________ Vagas. 

Inauguração daqui ____________ três semanas. 

A) A – Há. 

B) À – Há. 
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C) Há – A. 

D) À – À. 

 

17. São palavras paroxítonas: 

A) Pegada – Sinonímia. 

B) Álibi – Alvíssaras. 

C) Âmago – Ruim. 

D) Sutil – Refém. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. O Brasil é o primeiro país classificado para a Copa do Mundo de 2018 via eliminatórias. A Seleção 

pentacampeã conseguiu garantir a vaga na 14ª rodada, sua classificação com maior antecedência desde a 

mudança no formato das eliminatórias para pontos corridos.  

(Fonte:http://globoesporte.globo.com/) 

O trecho acima relata a classificação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa de 2018, que terá como 

país sede: 

A) Catar. 

B) Rússia. 

C) China. 

D) Japão. 

 

19. São rios localizados no Estado de Santa Catarina, exceto: 

A) Canoas. 

B) Pelotas. 

C) Negro. 

D) Doce. 

 

20. São Artistas Brasileiros, exceto: 

A) Anita Malfatti. 

B) Cândido Portinari. 

C) Frida Kahlo. 

D) Di Cavalcanti. 

 

 

 


