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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 
Edital de Concurso Público nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

MOTORISTA 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente 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 conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. 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 de 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 03h00min, 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 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Analise a imagem: 

 
A placa de regulamentação acima indica:  

A) Proibido virar à direita.  

B) Proibido virar à esquerda.  

C) Proibido estacionar.  

D) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita.  

 

02. Analise a imagem: 

  
A placa de advertência acima indica: 

A) Curva acentuada em “S” à direita.  

B) Cruzamento de vias.  

C) Curva acentuada em “S” à esquerda.  

D) Via lateral à esquerda.  

 

03. O gesto de autoridade abaixo indica:  

 
A) Ordem de parada obrigatória.  

B) Ordem de trânsito obrigatório.  

C) Ordem de parada exclusiva para motos.  

D) Ordem de parada exclusiva para ônibus.  
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04. Segundo o art. 26 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata das normas de circulação e 

conduta, os usuários das vias devem:  

A) 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, com exceção 

das privadas.  

B) Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, 

de pessoas, com exceção dos animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou 

privadas.  

C) Agir de forma 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.  

D) 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.  

 
05. Assinale a alternativa correta a respeito das normas de circulação e conduta previstas no 

Código de Trânsito Brasileiro: 

A) A circulação deve ocorrer pelo lado esquerdo da via em todas as situações.  

B) O condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais 

veículos.  

C) O trânsito poderá ocorrer nas vias de passeio, como calçadas em qualquer situação.  

D) Os veículos de emergência não gozam de livre circulação e estacionamento, mesmo 
estando em serviço de caráter emergencial.  

 
06. Assinale a alternativa correta a respeito do tema direção defensiva e segurança no trânsito: 

A) Antes de iniciar o trajeto é importante averiguar se o nível de combustível é suficiente para 

se chegar ao destino desejado.  

B) Não é importante verificar o nível de água no radiador.  

C) É importante verificar se apenas a luz alta dos faróis está funcionando corretamente.  

D) É importante verificar apenas se a luz das lanternas dianteiras estão funcionando 
corretamente.  

 
07. Os pneus e rodas fazem parte do sistema automotivo conhecido como: 

A) Transmissão.  

B) Rodagem.  

C) Elétrico.  

D) Suspensão.  
 
08. Em uma situação de chuva pode ocorrer a aquaplanagem, que significa:  

A) Água em excesso no radiador.  

B) Falha elétrica aguda.  

C) Ganho de aderência do pneu com o solo.   

D) Perda de aderência do pneu com o solo.  
 
09. Assinale a alternativa que apresenta uma forma de diminuir a poluição sonora e atmosférica:   

A) Calibragem periódica dos pneus.  

B) Carregar peso em excesso.  

C) Troca de marcha na rotação incorreta do motor.  

D) Mantenha o motor ligado em uma parada prolongada.  
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10. Assinale a alternativa correta a respeito do tema: primeiros socorros no trânsito: 

A) O número da Polícia Militar é 192.  

B) O número da Polícia Militar é 190.  

C) O número do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é 191.  

D) O número da Polícia Militar é 191. 

 

11. Assinale a alternativa que apresente uma ação que pode ser feita com uma pessoa vítima de 

acidente: 

A) Buscar manter a consciência da mesma conversando com ela.  

B) Movimentar o seu corpo.  

C) Oferecer para a vítima bebidas energéticas.  

D) Retire o capacete de motociclistas.  

 

12. Sobre o tema cidadania, assinale a alternativa correta sobre os diferentes tipos de direitos 

existentes: 

A) Direitos civis estão relacionados a possibilidade de participação na riqueza de um país.  

B) Direitos sociais estão relacionados a possibilidade de participação na riqueza de um país.  

C) Direitos civis estão relacionados a possibilidade de intervir na política de um país, como votar 

e ser votado. 

D) Direitos políticos estão relacionados a possibilidade de participar na riqueza de um país.  

 

13. O sistema automotivo responsável pelo controle da temperatura do motor é conhecido como: 

A) Rodagem.   

B) Elétrico.   

C) Suspensão.  

D) Arrefecimento.  

 

14. Analise a imagem: 

 
O sinal do painel de comando acima indica: 

A) Freios ABS. 

B) Monitoramento da pressão dos pneus.  

C) Controle de estabilidade.  

D) Pré-aquecimento das velas.  
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15. Analise a imagem: 

 
O sinal do painel de comando acima indica:  

A) Luz de atenção máxima.  

B) Bateria.  

C) Temperatura do líquido de arrefecimento.  

D) Freio.  

 

16. A manobra veicular utilizada em perseguições policiais é denominada: 

A) Manobra em gancho.  

B) Cavalo de pau.  

C) PIT.  

D) Baliza.  

 

17. Os equipamentos utilizados em ambientes de trabalho com o intuito de proteger a saúde dos 

trabalhadores, são conhecidos como: 

A) EPI’s.  

B) EPA’s. 

C) EPU’s. 

D) EPE’s.  

 

18. No que tange a hierarquia no serviço público, assinale a alternativa que apresente o chefe do 

poder legislativo no âmbito estadual: 

A) Presidente do Senado Federal.  

B) Presidente da Assembleia Legislativa do estado.  

C) Presidente da República.  

D) Prefeito.  

 

19. Para conduzir o veículo de escolares, o motorista, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, 

deve necessariamente: 

A) Ter mais de 16 anos e habilitação na categoria “B”.  

B) Ter mais de 21 anos e habilitação na categoria “B”. 

C) Ter mais de 18 anos e habilitação na categoria “D”. 

D) Ter mais de 21 anos e habilitação na categoria “D”.  
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20. Assinale a alternativa correta sobre Ética no serviço público: 

A) Deve se buscar o interesse coletivo em detrimento do interesse pessoal.  

B) Deve se buscar o interesse pessoal em detrimento do interesse coletivo.  

C) As ordens dadas por superiores não precisam ser seguidas em nenhum contexto.  

D) Informações sensíveis sobre a vida pessoal de outros funcionários devem ser publicizadas.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

21. Leia a piada abaixo: 

 

– Aqui está – diz a enfermeira, e entrega ao paciente o recipiente para coleta de urina. 

– O banheiro fica ali. 

Alguns minutos depois, o paciente sai do banheiro. 

– Obrigado – diz ele, devolvendo o recipiente vazio. 

– Ali dentro tem vaso sanitário e acabei não precisando disso. 

 

O humor do texto acima advém de: 

A) Incompreensão do paciente. 

B) Insatisfação do paciente. 

C) Inadequação do lugar da coleta. 

D) Insuficiência do sistema de saúde. 

  

22. Assinale a alternativa em que o plural está incorreto: 

A) Jiló – jilós. 

B) Mãe – mães. 

C) Dente – dentes. 

D) Demão – Demães. 

 

23. A locução adjetiva de cavalo não corresponde a: 

A) Cavalar. 

B) Capilar. 

C) Equino.  

D) Hípico.  

 

24. Não é um substantivo coletivo: 

A) Papagaio. 

B) Pomar. 

C) Arquipélago. 

D) Constelação. 

 

25. Está errado quanto à regência: 

A) Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida. 

B) Ele permaneceu a chorar, sem motivo. 

C) A apontar a arma visou o passarinho. 

D) Estava, evidentemente, pasmo. 
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26. Assinale a alternativa cuja frase está correta quanto á pontuação:  

A) Esse cheque não voltaremos a, tê-lo. 

B) Esse cheque, não voltaremos a tê-lo. 

C) Esse cheque não voltaremos, a tê-lo. 

D) Esse, cheque não voltaremos a tê-lo. 

 

27. A cinco quilômetros daqui passa uma estrada. 

O termo em sublinhado na frase acima exerce a função de: 

A) Interjeição. 

B) Conjunção. 

C) Preposição. 

D) Advérbio. 

 

28. Há três possíveis colocações para os pronomes oblíquos átonos. Não é um deles: 

A) Ênclise. 

B) Mesóclise. 

C) Próclise. 

D) Análise. 

 

29. Assinale a alternativa cuja frase está corretamente escrita: 

A) A falênsia do esmprezário se deve enadimplênscia. 

B) A falênssia do empresário se deve enadimplência. 

C) A falência do empresário se deve à inadimplência. 

D) A falênsia do emprezário se deve à inadimplência. 

 

30. Leia com atenção: 

I. Vieram todos, __ exceção dele; 

II. Fez isso __ imitação dele.   

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) À – À. 

B) A – A. 

C) À – A. 

D) A – À. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. O Parlamento recebeu no dia 11 de novembro de 2019, a carta com o pedido de renúncia de 

Evo Morales à Presidência. No texto, obtido pelo jornal "El Deber" e pela agência EFE, o ex-

presidente afirma que se retirou do poder devido a "um golpe de estado político cívico policial". 

Antes da sua renúncia Evo Morales era presidente do(a): 

A) Bolívia. 

B) Venezuela. 

C) Equador. 

D) Chile. 
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32. O presidente Bolsonaro anunciou no mês de novembro de 2019, a saída do seu partido PSL e 

confirmou a criação de um novo partido denominado de: 

A) Aliança Pelo Brasil. 

B) Partido do Brasil. 

C) Brasil Acima de Tudo. 

D) Partido da Família Brasileira. 

 

33. Desde o mês de setembro de 2019, estão sendo localizadas no litoral do nordeste brasileiro, 

várias manchas de óleo. No mês de novembro as manchas de óleo começaram a atingir o litoral 

da região sudeste, sendo que o primeiro estado da região a ser atingindo, foi o: 

A) Rio Grande do Sul. 

B) Espirito Santo. 

C) Rio de Janeiro. 

D) Paraná. 

 

34. Quanto à geografia brasileira, assinale o estado que possui faixa litorânea: 

A) Mato Grosso. 

B) Tocantins. 

C) Goiás. 

D) Piauí. 

 

35. O Período Regencial (1831 – 1840) caracteriza um período de grande conturbação no Brasil e 

intermeia o Primeiro Reinado, governado por D. Pedro I e o Segundo Reinado, governado por seu 

filho, D. Pedro II. Durante as regências, ocorreram intensas lutas políticas em várias partes do país, 

quase sempre provocadas pelos choques entre os interesses regionais e a concentração do poder 

no Sudeste (Rio de Janeiro).  

Trata-se de um conflito ocorrido durante o Período Regencial: 

A) Revolta da Chibata. 

B) Revolta da Vacina. 

C) Guerra dos farrapos ou revolução farroupilha. 

D) Guerra dos Emboabas. 


