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Prefeitura de Barra Bonita 
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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 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Das         opções         abaixo,         qual         a         que         completa         a         frase         do
Art.64         do         CTB?
"Art.         64         -         As         crianças         com         idade         inferior         a         10         (dez)
anos         ___________________________________
devem         ser         transportadas         nos         bancos         traseiros,         em
dispositivo         de         retenção         adequado         para         cada         idade,
peso         e         altura,         salvo         exceções         relacionadas         a         tipos
específicos         de         veículos         regulamentadas         pelo
Contran":

(A) (...)         que         não         tenham         atingido         45kg         (quarenta         e
cinco         quilogramas)         (...).

(B) (...)         que         não         tenham         atingido         1,45         m         (um         metro         e
quarenta         e         cinco         centímetros)         de         altura         (...).

(C) (...)         que         não         tenham         atingido         1,65         m         (um         metro         e
sessenta         e         cinco         centímetros)         de         altura         (...).

(D) (...)         que         não         tenham         atingido         65kg         (sessenta         e
cinco         quilogramas)         (...).

Questão 02

Em         qual         das         situações         abaixo         o         condutor         de         um
veículo         poderá         fazer         uso         da         buzina,         desde         que         em
toque         breve?

(A) Para         cumprimentar         condutores         de         outros         veículos.
(B) Para         fazer         as         advertências         necessárias         a         fim         de

evitar         acidentes.
(C) Nenhuma         das         alternativas.
(D) Em         qualquer         situação         do         dia         a         dia.

Questão 03

Uma         boa         prática         de         todo         motorista,         principalmente         de
veículos         pesados,         é         a         checagem         diária         dos
componentes         dos         veículos,         como         freios,         níveis         de
óleo,         fluido         do         hidráulico         e         nível         de         água.

Das         opções         abaixo,         marque         aquela         que         o
operador/motorista         deve         se         atentar         e         corrigir         antes         de
iniciar         as         atividades.

(A) Baixo         nível         de         óleo.
(B) Freios         bem         ajustados         e         nível         de         fluido         adequado.
(C) Nível         de         Água         e         Óleo         normais.
(D) Baixo         nível         de         óleo         do         sistema         de         direção

hidráulica         em         um         veículo         sem         direção         hidráulica.

Questão 04

Qual         frase         melhor         define         direção         defensiva?

(A) Forma         de         dirigir         sem         prever         o         que         pode         ocorrer
durante         a         dinâmica         de         dirigir.

(B) Todas         as         alternativas         estão         corretas.
(C) Forma         de         dirigir         que         permite         mostrar         as

habilidades         individuais         dos         condutores.
(D) Forma         de         dirigir         que         permite         identificar

antecipadamente         as         situações         de         perigo         e         prever
o         que         pode         acontecer         com         você.

Questão 05

Transitar         com         o         veículo         derramando,         combustível         ou
óleo         lubrificante         que         esteja         utilizando,         segundo         o
artigo         231         do         CTB         é         considerado         uma         infração         do
tipo:

(A) Apenas         medidas         administrativas.
(B) Grave.
(C) Leve.
(D) Gravíssima.

Questão 06

A         imagem         abaixo         representa         a         luz         da         injeção
eletrônica,         toda         vez         que         é         dada         a         ignição         do         carro         ela
se         ascende         para         mostrar         seu         funcionamento.         Se         ela
não         se         apagar         logo         após         a         partida,         o         que         isso         pode
significar?

(A) Indica         falha         no         sistema         de         Air         Bag         e         deve         ser
levado         ao         mecânico         o         mais         rápido         possível.

(B) Indica         falha         nos         freios         e         deve         ser         levado         ao
mecânico         o         mais         rápido         possível.

(C) Indica         aquecimento         excessivo         do         motor         e         deve         ser
levado         ao         mecânico         o         mais         rápido         possível.

(D) Indica         defeito         no         motor,         como         velas,         bicos
injetores,         ou         catalisador         e         deve         ser         levado         ao
mecânico.

Questão 07

Segundo         o         Art.         302.         do         CTB         no         Parágrafo         1°:         Praticar
homicídio         culposo         na         direção         de         veículo         automotor,         a
pena         pode         ser         aumentada         de         1/3         (um         terço)         à
metade         se         o         agente:
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(A) Nenhuma         das         alternativas.
(B) Possuir         Permissão         para         Dirigir         ou         Carteira         de

Habilitação.
(C) Não         possuir         Permissão         para         Dirigir         ou         Carteira         de

Habilitação.
(D) Prestar         socorro         a         vitima.

Questão 08

A         Via         destinada         a         coletar         e         distribuir         o         trânsito         que
tenha         necessidade         de         entrar         ou         sair         das         vias         de
trânsito         rápido         ou         arteriais,         possibilitando         o         trânsito
dentro         das         regiões         da         cidade         é         conhecida         como         que
tipo         de         via?

(A) Via         Coletora.
(B) Via         Local.
(C) Via         Urbana.
(D) Via         Arterial.

Questão 09

A         aquaplanagem         é         um         fenômeno         físico         que         ocorre
em         veículos         quando,         ao         passar         sobre         uma         camada
de         água,         os         pneus         perdem         o         contato         com         o         asfalto.
Sabendo         disso         qual         dos         itens         abaixo         aumenta
drasticamente         a         possibilidade         de         ocorrer         este
fenômeno?

(A) Pneus         em         mal         estado.
(B) Conduzir         em         baixa         velocidade.
(C) Veículo         desbalanceado.
(D) Pneus         novos.

Questão 10

De         acordo         com         as         NORMAS         GERAIS         DE
CIRCULAÇÃO         E         CONDUTA         alguns         critérios         quanto         a
condição         do         veículo         devem         ser         respeitados.

Referente         as         opções         abaixo         marque         aquela         que         NÃO
é         uma         condição         adequada         segundo         as         Normas         citada
acima:

(A) Veículos         com         a         mecânica         revisada         e         em         boas
condições.

(B) Veículos         com         pequenos         amassados         na         lataria.
(C) Veículos         com         espelhos         retrovisores         revisados         e

limpos.
(D) Veículos         com         cintos         de         segurança         desgastados         e

cortados.

Questão 11

Segundo         o         artigo         167         do         CTB         é         considerado         uma
infração         Grave:

(A) O         condutor         ou         passageiro         usar         o         cinto         de
segurança.

(B) Transitar         com         o         veículo         derramando         combustível.
(C) O         condutor         ou         passageiro         deixar         de         usar         o         cinto

de         segurança.
(D) O         condutor         dirigindo         sozinho         usar         o         cinto         de

segurança.

Questão 12

Você         está         conduzindo         seu         veículo         e         repentinamente
se         acende         a         seguinte         luz         indicativa         no         painel,         o         que
ela         representa?

(A) Pressão         de         óleo         do         motor         está         baixa         e         o         motor
não         está         na         condição         ideal         de         funcionamento.

(B) Falta         de         água         no         sistema         de         arrefecimento         do
veículo.

(C) Falha         no         sistema         de         freio         ABS.
(D) Nível         baixo         de         óleo         no         sistema         da         direção

hidráulica.

Questão 13

Como         é         denominado         o         cruzamentos         em         nível,
entroncamento         ou         bifurcação?

(A) Passagem         de         Nível.
(B) Nenhuma         das         alternativas.
(C) Rotatória.
(D) Interseção.

Questão 14

Com         o         novo         padrão         de         placas         Mercosul         a         coloração
do         fundo         e         dos         caracteres         das         placas         dos         veículos         é
de         suma         importância         para         identificar         a         categoria         dos
veículos,         marque         a         alternativa         que         identifica         os
veículos         utilizados         para         uso         comercial:
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(A) Fundo         Azul         com         caracteres         Branco.
(B) Fundo         Cinza         com         caracteres         Preto.
(C) Fundo         Branco         com         caracteres         Vermelhos.
(D) Fundo         Preto         com         caracteres         Cinza.

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/

Questão 15

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

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

Questão 16

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

(A) 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.

(B) 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.

(C) 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.

(D) 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.

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

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

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

Questão 18

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

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

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

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

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

Questão 19

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) Guaraciaba.
(D) São         Miguel         do         Oeste.

Questão 20

"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         Civil         Feminina.
(C) Lei         do         Feminicídio.
(D) Lei         da         Mulher         Amparada.

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS (1) 5


