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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

 

1



 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Barra Bonita 

Edital de Processo Seletivo - 01/2021 

 

 

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A         ética         está         sempre         associada         ao         que         é         moral,         ou
correto.         Em         situações         diferentes         ela         pode         ser
expressada         ou         omitida         de         forma         diferentes.         No         que
diz         respeito         ao         serviço         público,         qual         das         situações
abaixo         é         considerada         um         ato         antiético?

(A) O         motorista         que,         dirigindo         um         veículo         da         entidade
pública,         faz         uma         pequena         parada         para         comprar
algo         em         um         comércio.

(B) O         motorista         que         se         nega         a         dar         carona         para
terceiros         no         veículo         da         entidade         pública.

(C) O         motorista         que         transporta         funcionários         do         setor
onde         trabalha         no         veículo         da         entidade         pública.

(D) O         motorista         que         utiliza         o         carro         da         entidade         pública
para         fins         pessoais         fora         do         horário         de         trabalho.

Questão 02

Entre         as         exigências         feitas         para         que         um         veículo
receba         autorização         para         atuar         como         transporte
escolar         está         a         utilização         de         equipamento         registrador
instantâneo         inalterável         de         velocidade         e         tempo.

Como         é         denominado         este         equipamento?

(A) Caixa         preta.
(B) Tacógrafo.
(C) Contador         de         giro.
(D) Velocímetro.

Questão 03

Existem         Equipamentos         de         Proteção         Individual         (EPI's)
que         são         de         uso         obrigatório         para         algumas         categorias
de         condutores         de         veículos,         principalmente         quando         se
trata         de         veículos         de         grande         porte         ou         de         transporte         de
passageiros.         Qual         dos         itens         abaixo         NÃO         é         um         EPI
para         condutores         de         veículos?

(A) Abafador         de         ruídos.
(B) Óculos         de         proteção.
(C) Luva         de         raspa.
(D) Colete         de         sinalização.

Questão 04

O         bom         condutor         deve         estar         sempre         preocupado         com
as         condições         do         seu         veículo,         com         sua         condição
física,         psíquica         e         motora         para         dirigir         e         respeitar         as
normas         de         segurança         no         trânsito,         além         de         estar

sempre         atento         ao         que         está         acontecendo         ao         seu         redor
para         evitar         que         a         desatenção         de         outros         condutores
ou         pedestres         possa         causar         um         acidente.

Essa         postura         é         chamada         de:

(A) Direção         profissional.
(B) Direção         ofensiva.
(C) Direção         cuidadosa.
(D) Direção         defensiva.

Questão 05

Para         que         um         veículo         automotor         tenha         um         bom
funcionamento         existe         um         sistema         de         atividades
complexas,         principalmente         no         motor,         onde         é         preciso
que         a         temperatura         seja         controlada         para         não
ultrapassar         os         limites         seguros.

O         sistema         responsável         por         este         resfriamento         é
chamado         de:

(A) Sistema         de         arrefecimento.
(B) Sistema         de         ar         condicionado.
(C) Sistema         de         evaporação.
(D) Sistema         de         combustão.

Questão 06

De         acordo         com         o         Código         de         Trânsito         Brasileiro,         o
trânsito         é         a         utilização         das         vias         públicas         para
circulação,         estacionamento,         carga         e         descarga         não
somente         de         veículos         e         pessoas,         mas         também:

(A) Da         rede         elétrica         distribuída         sobre         as         ruas         dos
centros         urbanos.

(B) Das         vegetações         que         margeiam         as         rodovias.
(C) Das         casas         construídas         nas         proximidades         das

rodovias.
(D) Dos         animais.

Questão 07

Velas         frouxas         ou         encharcadas         vão         causar         mau
funcionamento         do         veículo.         De         qual         sistema         do
automóvel         este         componente         faz         parte?

(A) Do         sistema         de         eixos.
(B) Do         sistema         elétrico.
(C) Do         sistema         hidráulico.
(D) Do         sistema         de         refrigeração.
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Questão 08

Hábitos         de         educação,         compromisso         e         respeito         são
características         que         deveriam         ser         inerentes         a         todos         os
seres         humanos,         mas         que         em         alguns         lugares
precisam         ser         observados         e         respeitados         ainda         mais.         O
ambiente         de         trabalho,         por         exemplo,         exige         um
comportamento         saudável         e         eficiente,         a         fim         de         se
alcançar         melhores         resultados         nos         objetivos         traçados
dentro         de         cada         função.

Qual         das         alternativas         abaixo         cita         uma         das         posturas
que         devem         ser         adotadas         com         este         fim:

(A) Vestir-se         da         forma         que         se         sentir         melhor.
(B) Fazer         seu         próprio         horário         de         trabalho.
(C) Cuidado         ao         dar         apelidos         aos         colegas.
(D) Cumprir         somente         com         suas         obrigações,         mesmo

que         sua         ajuda         seja         solicitada         para         outros         fins.

Questão 09

Ter         alguma         noção         de         primeiros         socorros         não         é
obrigatório         para         ser         condutor         de         um         veículo,         mas         sem
dúvida         alguma         vai         ser         importante         caso         se         envolva         em
alguma         situação         de         emergência.         A         manobras         de
primeiros         socorros         não         substituem         o         atendimento
médico,         mas         é         importante         para:

(A) Estabilizar         a         vítima         até         a         chegada         da         equipe
médica         especializada.

(B) Proporcionar         à         vítima         o         atendimento         necessário
para         que         seu         quadro         não         evolua         para         o         óbito.

(C) Garantir         que         a         vítima         receba         atendimento         médico
imediatamente.

(D) Evitar         que         a         vítima         precise         ser         encaminhada         a
alguma         unidade         de         atendimento         médico.

Questão 10

Acidentes         provocados         por         imprudências         no         trânsito
são         constantemente         noticiados         nos         meios         de
comunicação         e,         além         do         acidente         em         si,         muitas         vezes
a         morte         ou         ferimentos         mais         graves         poderiam         ser
evitados         se         medidas         de         segurança         simples         fossem
tomadas.

Entre         as         alternativas         abaixo,         qual         NÃO         representa
uma         medida         de         segurança         que         deve         ser         adotada         por
um         bom         condutor.

(A) Sinalize         antes         de         realizar         uma         ação.

(B) Usar         o         cinto         de         segurança.
(C) Tenha         cuidado         com         pedestres,         ciclistas         e

motoqueiros.
(D) Só         passar         no         sinal         quando         estiver         verde         ou

amarelo.

Questão 11

O         extintor         de         incêndio         veicular         tem         sido         alvo         de
polêmicas         que         vão         desde         o         tipo         e         o         tamanho         ideal         até
a         sua         obrigatoriedade         ou         não.

Sobre         este         item         de         segurança,         podemos         afirmar         que:

(A) É         um         equipamento         obrigatório         para         todos         os         tipos
de         veículos.

(B) É         um         equipamento         obrigatório         em         automóveis         de
passeio         e         veículos         utilitários,         mas         facultativo         para
caminhões,         veículos         de         transporte         de         produtos
inflamáveis         e         todo         veículo         utilizado         no         transporte
coletivo         de         passageiros.

(C) É         um         equipamento         facultativo         para         todos         os         tipos
de         veículos.

(D) É         um         equipamento         facultativo         em         automóveis         de
passeio         e         veículos         utilitários,         mas         obrigatório         para
caminhões,         veículos         de         transporte         de         produtos
inflamáveis         e         todo         veículo         utilizado         no         transporte
coletivo         de         passageiros.

Questão 12

O         Art.         29         do         Código         de         trânsito         brasileiro         diz         que         o
trânsito         de         veículos         nas         vias         terrestres         abertas         à
circulação         deve         obedecer         a         algumas         normas,         entre
as         quais         consta:
"Todo         condutor         deverá,         antes         de         efetuar         uma
ultrapassagem,         certificar-se         de         que:

I.Nenhum         condutor         que         venha         atrás         tenha         começado
uma         manobra         para         ultrapassá-lo.
II.Não         exista         outros         veículos         transitando         na         mesma
faixa         onde         ele         se         encontra.
III.Quem         o         precede         na         mesma         faixa         de         trânsito         não
haja         indicado         o         propósito         de         ultrapassar         um         terceiro.
IV.A         faixa         de         trânsito         que         vai         tomar         esteja         livre         numa
extensão         suficiente         para         que         sua         manobra         não         ponha
em         perigo         ou         obstrua         o         trânsito         que         venha         em         sentido
contrário.

Analisando         os         itens         acima         podemos         afirmar         que:
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(A) O         item         II         não         consta         no         artigo         citado.
(B) O         item         III         não         consta         no         artigo         citado.
(C) O         item         I         não         consta         no         artigo         citado.
(D) O         item         IV         não         consta         no         artigo         citado.

Questão 13

Um         dos         maiores         impactos         provocados         no         meio
ambiente         pela         circulação         de         veículos         está
relacionado         à         emissão         de         gases         nocivos,         resultante
da         queima         dos         combustíveis         que         alimentam         seus
motores,         por         isso         é         importante         que         o         condutor         esteja
atento         a         alguns         fatores         que         amenizam         esta         emissão.

Analise         as         alternativas         abaixo         e         classifique         como         (V)
verdadeira         ou         (F)         falsa,         caso         seja         ou         não         uma         forma
de         proteção         do         meio         ambiente         neste         caso.

(__)Fazer         a         manutenção         periódica         do         motor.
(__)Manter         os         pneus         em         bom         estado.
(__)Dirigir         em         alta         velocidade.
(__)Estar         atento         à         troca         de         óleo         no         tempo         certo.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         F,         F,         V.
(B) F,         V,         F,         V.
(C) F,         V,         F,         F.
(D) V,         V,         F,         V.

Questão 14

A         sinalização         de         trânsito         é         dividida         em         categorias         que
são         basicamente:         sinalização         vertical,         sinalização
horizontal,         dispositivos         de         sinalização         auxiliar,
sinalização         semafórica,         sinalização         de         obras,         gestos,
sinais         sonoros.         Por         que         o         gesto         pode         ser         considerado
um         tipo         de         sinalização         de         trânsito?

(A) Porque         o         motorista         pode         fazer         gesto         com         a         mão
que         indique         que         não         pode         parar         quando         isso         for
solicitado         por         guardas         em         uma         blitz.

(B) Porque         pode         ser         usado         tanto         por         guardas         de
trânsito,         para         ordenar         uma         parada         e         mandar
seguir,         por         exemplo,         quanto         por         condutores         para
sinalizar         situações         como         mudança         de         faixa.

(C) Porque         quando         o         condutor         passa         por         um
conhecido         ao         volante         pode         fazer         gestos         com         a
mão         em         sinal         de         cumprimento.

(D) Porque         é         permitido         ao         motorista         que         só         se
comunique         por         linguagem         de         sinais,         é         permitido         a
utilização         de         gestos         durante         a         condução         do
veículo,         mesmo         que         para         isso         ele         precise         tirar         as
duas         mãos         do         volante.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.

Gente         grande         complica         demais

Quatro         crianças         no         parquinho.

-         Outro         dia         eu         perguntei         pro         meu         pai:         "De         onde         vêm
os         bebês?"         Ele         ficou         roxo,         perdeu         a         fala         e         começou         a
gaguejar         algo         sobre         a         natureza,         as         borboletas,         o
amor,         os         homens         e         as         mulheres...         Não         era         mais         fácil
ele         dizer         que         eu         vim         da         barriga         da         mamãe?

-         A         minha         mãe         vive         se         descabelando.         Ontem         ela
disse         bem         séria:         "O         sapato         da         Aninha         ficou         pequeno
de         novo,         assim         não         dá!"         Pra         ela         ficar         feliz         eu         sugeri:
"Mãe,         não         fique         brava.         Por         que         você         não         espera         o
sapato         crescer?         Se         ele         ficou         pequeno,         ele         vai         crescer
novamente."

-         Minha         avó         vive         avisando         minha         mãe:         "Pão
engorda!"         Bobagem.         Eu         peguei         um         pão         escondido         e
passei         a         semana         toda         observando         o         danado.         Vigiei
toda         hora,         sem         parar.         E         quem         disse         que         o         pão
engordou?!

-         No         domingo         fiquei         furioso         com         meu         pai.         Ele         disse
que         a         gente         ia         experimentar         umas         azeitonas
deliciosas.         Eu         nunca         havia         comido         azeitona         e         estava
ansioso.         Ele         abriu         o         pote,         pegou         uma         azeitona         e         se
deliciou:         "Hummm!"         Era         hummm         pra         cá         e         pra         lá.         Eu
pegava         uma         e,         argh,         que         gosto         horroroso,         muito
azedo,         credo!         Ele         pegava         outra         e         achava         a         delícia
dos         deuses:         "Hummm!"         Eu         pegava         uma         e         argh!         Não
dava.         Aí         eu         entendi         o         lance         e         comecei         a         chorar.

-         Ué,         que         lance?

Meu         pai         tava         pegando         as         mais         gostosas,         aposto!

https://yamashitatereza.wordpress.com/contos-minicontos-infantojuvenis/
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Questão 15

A         partir         da         leitura         e         interpretação         do         conto         acima,         é
CORRETO         dizer         que:

(A) A         criança         que         comenta         do         pai         sem         graça         ficou
frustrada         porque         gostaria         que         ele         falasse         mais         da
natureza,         das         cegonhas         e         fadas         que         trazem
crianças         em         trouxas         pelo         céu.

(B) O         final         do         conto         é         cômico         porque         a         personagem
não         entendeu         que         seu         pai         estava         comendo         as
mesmas         azeitonas         que         ela,         e         não         as         mais
gostosas         que         havia         no         prato.         A         diferença         é         que         a
criança         ainda         não         gosta         de         comer         esse         tipo         de
coisa,         diferente         do         pai,         que         adora         azeitonas.

(C) A         criança         que         comenta         do         sapato         da         Aninha         quis
dizer         para         a         mãe         que         basta         que         a         irmã         o         calce
algumas         vezes         para         que         o         calçado         laceie         um
pouco         e         ceda         no         tamanho         original,         para         ficar         mais
confortável.

(D) A         criança         que         reclama         do         pão         que         não         engorda
quis         dizer         que         passou         uma         semana         comendo         pão
para         testar         se         ele         realmente         engorda         quem         só         se
alimenta         disso.

Questão 16

A         partir         da         leitura         do         conto,         assinale         abaixo         a
alternativa         que         possui         uma         frase         nominal:

(A) Gente         grande         complica         demais.
(B) Quatro         crianças         no         parquinho.
(C) Minha         avó         vive         avisando         minha         mãe.
(D) No         domingo         fiquei         furioso         com         meu         pai.

Questão 17

A         partir         da         leitura         do         texto,         analise         os         pronomes
utilizados         nele         e         assinale         a         alternativa         INCORRETA:

(A) Na         frase:         "Por         que         você         não         espera         o         sapato
crescer?",         o         pronome         pessoal         refere-se         à         Aninha.

(B) As         quatro         primeiras         falas         das         crianças         começam
com         frases         que         utilizam         pronomes         possessivos.

(C) A         última         frase         da         terceira         fala         possui         um         pronome
interrogativo.

(D) Na         frase:         "Ele         pegava         outra         e         achava         a         delícia         dos
deuses"         o         pronome         pessoal         refere-se         ao         pai         do
menino.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Segunda         a         Lei         Orgânica         do         Município         de         Barra
Bonita/SC,         sob         quais         condições         ocorre         a
aposentadoria         compulsória:

(A) Aos         setenta         anos         de         idade         e         quarenta         de         trabalho,
com         proventos         integrais.

(B) Aos         sessenta         anos         de         idade,         com         proventos
integrais.

(C) Aos         sessenta         anos         de         idade         e         trinta         de         trabalho,
com         proventos         proporcionais.

(D) Aos         setenta         anos         de         idade,         com         proventos
proporcionais         ao         tempo         de         serviço.

Questão 19

"Um         homem         de         32         anos         foi         preso         em         flagrante         após
invadir         uma         loja         com         um         carro         em         Balneário
Camboriú,         no         Litoral         Norte         catarinense,         na         tarde
desta         terça-feira         (11/05).         Segundo         a         Polícia         Militar,         o
homem         é         suspeito         de         tentativa         de         feminicídio         contra
sua         ex-companheira,         que         trabalha         no         local."
(https://g1.globo.com/sc/santa-catarina)
A         notícia         fala         em         tentativa         de         feminicídio,         que         é         o
homicídio         praticado         contra         a         mulher,         por         desprezo         de
sua         condição,         geralmente         motivado         por         ciúmes.

Qual         é         o         nome         da         lei         criada         para         amparar         a         mulher
que         é         vítima         de         violência,         principalmente         a
doméstica?

(A) Lei         Maria         da         Penha.
(B) Lei         da         Mulher         Amparada.
(C) Lei         Civil         Feminina.
(D) Lei         do         Feminicídio.

Questão 20

A         emancipação         política         e         administrativa         do         município
de         Barra         Bonita/SC         se         deu         no         ano         de         1995         e         até
então,         este         território         pertencia         a:

(A) Anchieta.
(B) Romelândia.
(C) São         Miguel         do         Oeste.
(D) Guaraciaba.
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