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 Estado de Santa Catarina 

Município de Anchieta – 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 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:  

 

 

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. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente 

identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes, 

é considerado infração: 

A) Leve. 

B) Média.  

C) Grave. 

D) Gravíssima.  

 

02. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a cada infração cometida são computados os seguintes 

números de pontos: 

I - Gravíssima - sete pontos; 

II - Grave - cinco pontos; 

III - Média - quatro pontos; 

IV - Leve - um ponto. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.  

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

03. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é considerado infração média e tem 

como penalidade: 

A) Apreensão dos documentos e multa.  

B) Recolhimento da permissão para dirigir. 

C) Apenas multa.  

D) Retenção do veículo e multa.  

 

04. São exemplos de Equipamento de Proteção Individual (EPI), exceto: 

A) Protetor Auricular.  

B) Capacete.  

C) Cavalete.  

D) Botinas.  
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05. É o sistema responsável por controlar a temperatura do motor gerado pela combustão ou pelo 

atrito das peças móveis. Isto é feito através da transmissão de calor para a atmosfera. Trata-se do: 

A) Sistema de condicionamento.  

B) Sistema de transmissão  

C) Sistema de embreagem.  

D) Sistema de arrefecimento.  

 

06. Analise a imagem a seguir, e assinale a alternativa que corresponde ao seu significado:  

 

A) Proibido retornar à esquerda. 

B) Proibido virar à esquerda.  

C) Siga em frente ou à direita.  

D) Sentido de circulação na rotatória.  

 

07. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, compete à Polícia 

Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:  

(__) Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, 

com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros; 

(__) Julgar os recursos interpostos pelos infratores; 

(__) Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, 

com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros.  

A) V-F-V. 

B) F-V-V. 

C) V-V-F. 

D) V-V-V.  

 

08. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a 

outros veículos é considerado infração: 

A) Leve. 

B) Média.  

C) Grave. 
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D) Gravíssima.  

 

09. Analise a imagem a seguir, e assinale a alternativa que corresponde ao seu significado:  

 

A) Pista sinuosa à esquerda. 

B) Estreitamento de pista ao centro.  

C) Interseção em círculo.  

D) Confluência à esquerda.  

 

10. “(1) O sinal verde indica permissão de prosseguir na direção, respeitando as normas gerais de 

circulação e conduta de trânsito. (2) A luz amarela é ‘atenção’ e alerta o condutor que se deve diminuir 

a velocidade e parar o veículo com segurança, prestando atenção se o carro de trás está em uma 

distância segura para brecar também.”  

Acerca das afirmações: 

A) Ambas estão incorretas. 

B) Ambas estão corretas. 

C) Somente a primeira afirmação está correta. 

D) Somente a segunda afirmação está correta. 

 

11. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. Em casos de acidente de trânsito: 

(__) Análise o ambiente em que se encontra a vítima, a fim de minimizar os riscos tanto para o 

acidentado como para o socorrista; 

(__) Procure inspirar confiança, afaste os curiosos e evite comentários trágicos sobre o estado das 

pessoas machucadas (feridas). 

(__) Se houver alguma vítima do acidente pelo cinto de segurança, e ele estiver emperrado, corte-o. 

A) V-F-V. 

B) F-V-V. 

C) V-F-F. 

D) V-V-V.  
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12. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão 

____________________________, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos 

contra penalidades por eles impostas. 

A) Registros Nacionais de Veículos Automotores (RENAVAM).  

B) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI).  

C) Registros Nacionais de Carteiras de Habilitação (RENACH). 

D) Conselhos de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE). 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Não é uma das classificações do adjetivo: 

A) Adjetivo simples. 

B) Adjetivo complexo. 

C) Adjetivo frágil. 

D) Adjetivo primitivo.  

 

14. Assinale a alternativa em que pelo menos uma da palavras deveria ter sido escrita com X e não 

com CH: 

A) Bochecha e Brecha. 

B) Paichão e Abacachi. 

C) Enchente e Colcha. 

D) Flecha e Piche. 

 

15. Assinale a alternativa que apresenta os substantivos abstratos: 

A) Crescimento e amor. 

B) Mesa e cachorro. 

C) Samambaia e chuva. 

D) Felipe e Automóvel. 

 

16. “Esta vida é urgente.” 

Na frase acima, o núcleo do sujeito é: 

A) Esta. 

B) Vida. 

C) É. 

D) Urgente.  
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17. Qual das alternativas apresenta verbos no infinitivo: 

A) Cercado – Falando. 

B) Sido – Cercando. 

C) Levando – Indo. 

D) Dar – Pensar. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

A atmosfera terrestre realiza sobre tudo que existe na Terra uma influência chamada de 

____________________________, ao nível do mar, a pressão atmosférica equivale a aproximadamente 1 atm.   

A) Pressão mórbida. 

B) Pressão ativa. 

C) Pressão atmosférica. 

D) Pressão relacional. 

 

19. O Triatlo é uma modalidade esportiva que combina, de forma sequencial e sem interrupção, 

provas de natação, ciclismo e: 

A) Pebolim. 

B) Dança.  

C) Surf.  

D) Corrida.  

 

20. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Lei Orgânica de Anchieta - SC, a soberania popular é 

exercida pelo voto universal direto e secreto, com valor igual para todos, mediante: 

A) Inciativa popular.  

B) Monarquia. 

C) Referendo. 

D) Plebiscito.   


