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 Estado de Santa Catarina 

Município de Princesa - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS – CNH 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:  

 

 

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. Parar em calçadas é considerado infração de categoria leve e a penalidade é: 

A) Remoção do veículo e multa.  

B) Apreensão do veículo.  

C) Apreensão do documento e multa.  

D) Apenas multa.  

 

02. O sistema elétrico de um carro é constituído por quatro partes principais, são elas: 

 (__) Bateria; 

(__) Bobina; 

(__) Distribuidor; 

(__) Embreagem; 

(__) Velas. 

A) V, F, V, V, V. 

B) F, V, V, V, V. 

C) V, V, V, F, V. 

D) V, F, V, V, V. 

 

03. Analise a imagem a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao seu significado. 

 

 

A) Alargamento de pista à esquerda.  

B) Estreitamento de pista à direita. 

C) Alargamento de pista à direita.  

D) Estreitamento de pista à esquerda. 

 

04. Segundo a Legislação de Trânsito, a lei nº 13.290/16 (Lei do Farol): 

A) Exige a aprovação da família, para que os órgãos de vítimas fatais sejam doados. 

B) Altera os limites de velocidade para fins de enquadramentos infracionais e de penalidades. 
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C) Impõe tolerância zero ao motorista que ingeriu bebida alcoólica, dobra valor da multa e 

admite uso de vídeo como prova da embriaguez. 

D) Torna obrigatório o uso, nas rodovias, de farol baixo aceso durante o dia e dá outras 

providências. 

 

05. Alta velocidade, superior em mais 50% da máxima permitida é considerado infração de categoria 

média e sua penalidade é: 

A) Apreensão do documento e retenção do veículo. 

B) Multa e remoção do veículo.  

C) Multa, suspensão e apreensão do documento. 

D) Apenas multa.  

 

06. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. Na prestação de primeiros socorros a acidentado, 

você deve: 

(__) Informar com precisão o local do acidente, quais os veículos envolvidos, a quantidade e gravidade 

das vítimas;  

(__) Cuidar da sua segurança, estacionando o seu veículo cerca de 30 metros do local do acidente;  

(__) Mantenha a calma e tranquilize a vítima que estiver consciente, conversando com ela.  

A) V - V - F. 

B) V - F - V. 

C) V - V - V. 

D) F - V - V. 

 

07. Analise os itens a seguir. 

I - A manutenção do carro deve ser feita de maneira periódica, já que, ao longo do tempo, o veículo 

sempre sofre alguns desgastes;  

II - A luz amarela significa que o condutor deve acelerar o carro para não ficar no semáforo; 

III - Para ser um motorista, primeiramente, é necessário ser prudente. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 

08. Os EPCs - Equipamentos de Proteção Coletiva, são os dispositivos utilizados para auxiliar na 

prevenção de acidentes da equipe como um todo. É um exemplo de EPC, exceto: 
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A) Cones.  

B) Sirenes nas empilhadeiras.  

C) Capacetes. 

D) Corrimãos. 

 

09. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, a sinalização será colocada em posição e condições que 

a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a 

segurança do trânsito, conforme normas e especificações do: 

A) CETRAN.  

B) CONTRAN.  

C) DETRAN. 

D) JARI. 

 

10. Analise a imagem a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao seu significado.  

 

 

A) Proibido parar e estacionar.  

B) Proibido estacionar.  

C) Estacionamento Regulamentado.  

D) Dê a preferência. 

 

11. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN 

e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE: 

A) Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções 

complementares 

B) Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários 

informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se 

repitam sistematicamente. 

C) Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações 

complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação 

recorrida. 
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D) Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de 

trânsito.  

 

12. É responsável por manter o carro a uma temperatura ideal de funcionamento, sempre na faixa 

dos 90º Celsius. Trata-se do: 

A) Sistema de calor.  

B) Sistema de freio. 

C) Sistema de ignição.  

D) Sistema de arrefecimento.  

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

13. Com base no diálogo apresentado pela charge, é correto afirmar que a professora: 

A) Achou que nenhum de seus alunos seriam capazes de escrever “crise educacional”. 

B) Quis saber com que material escolar poderia ser escrito “crise educacional”. 

C) Perguntou a seus alunos qual deles sabiam escrever “crise educacional”. 

D) Impressionou-se com a inteligência do aluno. 
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14. A palavra “lápis” dita pelo aluno no diálogo é acentuada, pois: 

A) Assinalam-se com acento agudo os vocábulos oxítonos que terminam em “a” aberto, “e” e “o” 

semiabertos. 

B) Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente. 

C) Os vocábulos paroxítonos finalizados em “i” ou “u”, seguidos, ou não, de s, marcam-se com 

acento agudo quando na sílaba tônica figuram “a” aberto, “e” ou “o” semiabertos. 

D) Com o Novo Acordo Ortográfico esta palavra perdeu o acento agudo. 

 

15. Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo sublinhado: 

“Eu sei! Eu sei! Com um lápis.” 

A) Futuro do Pretérito do Indicativo. 

B) Presente do Subjuntivo. 

C) Presente do Indicativo. 

D) Futuro do Subjuntivo. 

 

16. Assinale a alternativa correta com base na pontuação sublinhada na frase: 

“Quem sabe como se escreve ‘crise educacional’?” 

A) O autor utilizou o ponto de interrogação, neste caso, para indicar o fim de uma conversa sem 

resposta. 

B) O autor utilizou o ponto de interrogação, neste caso, para declarar uma surpresa. 

C) O autor utilizou o ponto de interrogação, neste caso, para indicar uma interrogação indireta. 

D) O autor utilizou o ponto de interrogação, neste caso, para indicar uma interrogação direta. 

 

17. Sabe-se que todas as palavras abaixo são sinônimas do termo “crise” utilizado pela professora no 

diálogo. Não poderia, contudo, substituí-lo no diálogo devido à erro ortográfico a seguinte: 

A) Alteração. 

B) Desequilíbrio. 

C) Instabilidade. 

D) Incertesa. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Segundo a Lei Orgânica de Princesa - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice - Prefeito, assumirá o Presidente da Câmara de 

Vereadores; 
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II - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários; 

III - O Poder Judiciário é exercido pela Câmara Municipal.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 

19. O Brasil está localizado na América do Sul, sua extensão é de mais de 8,5 milhões de quilômetros 

quadrados de extensão (8.515.759,090 km2) o que faz dele o quinto maior país do mundo. É também 

um dos países mais populosos. O estado menos populoso do Brasil é: 

A) Roraima.  

B) Ceará.  

C) Santa Catarina.  

D) São Paulo. 

 

20. Menina viaja três dias de ônibus e de caminhão para fazer teste no Bolshoi. Lara saiu da Bahia para 

seleção em Santa Catarina. Índice de candidatos por vaga chegou a 60. 

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 25 de outubro de 2017)  

Considerando a notícia é correto afirmar que a “menina Lara” mencionada acima, foi: 

A) Da Bahia que fica na Região Centro-Oeste para Santa Catarina que fica na Região Sudeste. 

B) Da Bahia que fica na Região Nordeste para Santa Catarina que fica na Região Sudeste. 

C) Da Bahia que fica na Região Norte para Santa Catarina que fica na Região Sul. 

D) Da Bahia que fica na Região Nordeste para Santa Catarina que fica na Região Sul. 

 

 


