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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“MOTORISTA CNH – CAT D” 

 

 

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 é a função básica do catalizador como um dos componentes de um escapamento? 

A) Colher os gases emitidos pelo motor. 

B) Funciona principalmente na condução dos gases. 

C) Diminuir a expansão dos gases, reduzindo as vibrações e ruídos causados pela combustão. 

D) Auxiliar na redução de poluição dos gases, transformando-os em substâncias menos tóxicas. 

 

02. Em uma situação de trânsito mais intenso e mais lento, para evitar transtornos, deve-se tomar as 

seguintes providências: 

I - Nunca dar passagem a outro veículo quando solicitado. 

II - Manter uma distância segura entre veículos. 

III - Planejar caminhos alternativos para evitar o trânsito intenso. 

IV - Buzinar para melhorar o fluxo de veículos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas I e III estão corretos. 

B) Apenas I e IV estão corretos. 

C) Apenas II e III estão corretos. 

D) Todos estão corretos. 

 

03. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, é de competência da Junta Administrativa de Recursos 

de Infrações (JARI): 

A) Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 

B) Avaliar as condições dos veículos públicos. 

C) Constatar a ocorrência de acidentes graves nas vias públicas. 

D) Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. 

 

04. O uso do cinto de segurança deve ser: 

A) Opcional. 

B) Opcional para o condutor e obrigatório para os passageiros. 

C) Obrigatório para o condutor e opcional para os passageiros. 

D) Obrigatório para o condutor e passageiros. 

 

05. São condições adversas do veículo: 

A) Problemas na via e no tempo, com as chuvas. 
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B) Problemas na suspensão, direção e pneus. 

C) Problemas com luz em excesso ou ausência de luz. 

D) Problemas no estado mental ou físico do motorista. 

 

06. Em caso de convulsão da vítima após um acidente, não seria um procedimento correto de 

primeiro socorros: 

A) Colocar a vítima deitada com o abdômen para cima em lugar confortável, e com a cabeça de 

lado, para não se afogar com a saliva. 

B) Retirar da vítima objetos que possam machucá-la, como pulseiras, colares, relógios e óculos. 

C) Proteger a cabeça da vítima sem impedir os movimentos convulsivos e cuidar para que ela 

não se machuque ao se debater. 

D) Orientar a vítima a ficar sentada, com a cabeça para frente e inclinada para o lado. 

 

07. No painel de instrumentos a luz do símbolo abaixo representa: 

 

A) Indicador da carga da bateria. 

B) Limpador e lavador do vidro traseiro. 

C) Indicador do nível de combustível. 

D) Indicador de direção 

 

08. Com base no disposto no Código de Trânsito Brasileiro, qual é a pena prevista para quem praticar 

homicídio culposo na direção de veículo automotor? 

A) Detenção, de um mês, e apreensão do veículo. 

B) Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. 

C) Detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor. 

D) Detenção, de trinta anos. 

 

09. Quanto a uma boa conduta de segurança no trânsito, é incorreto afirmar: 

A) O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais 

veículos. 
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B) Ultrapassar por qualquer lado da pista, de preferência quando estiver com o veículo em alta 

velocidade para evitar trânsito pesado ou lento. 

C) A circulação deverá ser feita pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente 

sinalizadas. 

D) Manter distância em relação às laterais da pista, e considerar a velocidade e as condições do 

local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. 

 

10. Das alternativas abaixo, indique aquela que representa um equipamento do veículo capaz de 

controlar os ruídos do motor: 

A) Catalisador. 

B) Carburador. 

C) Radiador. 

D) Silenciador. 

 

11. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas com relação aos 

equipamentos de proteção individual: 

(__) Botas, luvas e óculos de segurança. 

(__) Capacete, máscara e protetor auricular. 

(__) Bermuda, boné e camisa xadrez. 

A) V-V-F. 

B) V-V-V. 

C) F-F-V. 

D) F-V-F. 

 

12. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que se utilizar do veículo para 

demonstrar ou exibir manobra perigosa terá como penalidade: 

A) Medida socioeducativa e apreensão do veículo. 

B) Multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. 

C) Apenas multa (três vezes). 

D) Suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 
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13. Analisando-se o primeiro parágrafo do Texto e seu contexto, é correto afirmar que a palavra 

“mistério” (linha 6) possui como melhor significado o seguinte: 

A) Cada uma das verdades da religião cristã, impenetráveis à razão humana. 

B) Tudo quanto à razão não pode explicar ou compreender. 

C) Conjunto de conhecimentos próprios de uma ocupação ou profissão. 

D) Representação popular de caráter sacro do período medieval. 

 

14. Observe o trecho abaixo retirado do Texto e assinale o tempo e o modo verbal no qual se encontra 

o verbo sublinhado: 

“São baleias conhecidas por ter (...)” (linhas 1 e 2) 

A) Presente do Indicativo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

C) Particípio. 

D) Infinitivo Pessoal. 

 

15. “O peixe fica imobilizado e acaba sendo devorado.” (linhas 10 e 11).  

Em relação às classes gramaticais das palavras do trecho retirado do Texto, assinale a alternativa 

correta: 

A) Existe exatamente um verbo na frase. 

B) Há exatamente um substantivo na frase. 

C) “Imobilizado” classifica-se como um pronome indefinido.   

D) “Acaba” classifica-se como um adjetivo. 
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16. “Mas, até agora, ninguém sabia para que ele servia. (...)” (Linhas 3 e 4). As vírgulas presentes no 

trecho em questão são utilizadas com o objetivo de: 

A) Representar uma palavra escrita de forma abreviada. 

B) Separar num período as orações da mesma natureza que tenham certa extensão. 

C) Isolar um termo de valor meramente explicativo. 

D) Isolar termo de valor temporal deslocado na oração. 

 

17. Em “Cientistas canadenses descobriram o mistério usando drones.” (linhas 5 e 6), o verbo 

“descobriram” não exige preposição para introduzir seu complemento. Dessa forma, é correto 

afirmar que ele classifica-se corretamente como: 

A) Transitivo direto. 

B) Transitivo indireto. 

C) Intransitivo. 

D) De ligação. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Analise: 

PIB do Brasil cresce 1% no 1º trimestre de 2017, após 8 quedas seguidas. 

Agropecuária foi o destaque na primeira alta da economia em 2 anos. Tecnicamente, resultado positivo 

tira o país da recessão.  

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 

A notícia acima destaca o crescimento do PIB brasileiro. É correto afirmar que o PIB é o: 

A) Produto Interno Bruto. 

B) Produto Importado Bruto. 

C) Produto de Impacto Bruto. 

D) Produto sobre Imóveis Brasileiro. 

 

19. Os Estados que compõem a região Centro-Oeste do Brasil são: 

A) São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. 

B) Rio de Janeiro, Paraná e Pará. 

C) Acre, Amazonas e Amapá. 

D) Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 

20. No Brasil, a Festa da Uva e a Oktoberfest são festas típicas da região: 
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A) Nordeste. 

B) Sul. 

C) Sudeste. 

D) Norte. 


