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 Estado de Santa Catarina 

Município de Iporã do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“MOTORISTA - CNH 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. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular 

nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito. Essa autorização 

deverá estar:  

A) Fixada na parte interna do veículo, em local visível. 

B) Junto a carteira de habilitação do condutor. 

C) Junto ao documento do veículo.  

D) Fixada na parte interna do veículo, junto aos adesivos de regularização do veículo. 

 

02. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 

I. Ter idade superior a 18 (dezoito) anos; 

II. Ser habilitado na categoria D;  

III. Não ter cometido nenhuma infração média. 

Dos itens acima:  

A) Apenas o item III está correto. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas o item II está correto. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

03. Analise a placa abaixo e assinale a alternativa que corresponde ao seu significado:  

 

 

A) Circulação de veículos de grande porte 

B) Circulação exclusiva de ônibus. 

C) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenham-se à direita. 

D) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenham-se à esquerda. 
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04. São características de um veículo motorizado, em que o seu condutor encontra-se com a CNH na 

categoria D:  

A) Utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação limite-se a 15 (quinze) lugares, excluído 

o do motorista.  

B) Utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 10 (dez) lugares, incluindo o do 

motorista. 

C) Utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação limite-se a 17 (dezessete) lugares, 

incluindo o do motorista.  

D) Utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do 

motorista.  

  

05. Para dirigir com segurança, é preciso pensar nos demais. Em caso de chuva forte, alguns cuidados 

devem ser tomados. Assinale a alternativa que não corresponde a um deles:  

A) Manter uma velocidade reduzida. 

B) De dia, acionar as luzes de posição. 

C) Acender os faróis baixos para melhorar a visibilidade. 

D) Encostar o veículo em um local seguro, e esperar a chuva passar.   

 

06. Assinale (F) para falso e (V) para verdadeiro. Caso aconteça um acidente, as medidas a serem 

tomaram serão: 

(__) - Dar as orientações aos passageiros e parar o veículo em um lugar adequado e seguro; 

(__) - Acionar imediatamente as autoridades em caso de vítimas; 

(__) - Sinalizar o local do acidente, fazendo gestos com os braços;  

(__) - Caso haja alguma vítima desacordada, levá-la até o hospital mais próximo. 

A sequência correta é:  

A) V, V, F, V. 

B) F, V, F, F. 

C) V, V, F, F. 

D) V, F, V, F. 

 

07.  Em caso de conflito ou briga no interior de um ônibus, o condutor do veículo deve:  

A) Parar o ônibus em um local seguro, e de forma tranquila e imparcial tentar resolver o 

problema.  

B) Enquanto dirige o ônibus, tentar resolver o problema sem tomar um dos lados. 
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C) Continuar seu caminho, e deixar que os passageiros envolvidos se resolvam. 

D) Continuar a dirigir, mas sempre atento no que está acontecendo, e se necessário chamar as 

autoridades.  

 

08. Para dirigir de forma defensiva, é necessário estar atento ao mundo que nos cerca, e seguir os 

requisitos da Legislação Brasileira de Transito. Faz parte de uma direção defensiva, exceto:  

A) Zelar bela boa manutenção dos veículos. 

B) Manter uma distância segura dos outros veículos. 

C) Utilizar o celular com fones de ouvido, para que as mãos fiquem livres. 

D) Estar bem descansado mental e fisicamente.  

 

09. Assinale a alternativa que caracteriza uma das causas mais comuns de superaquecimento no 

veículo:  

A) Filtro do veículo obstruído pelas impurezas do óleo.  

B) Saída de gases obstruída na válvula de escape. 

C) Falta de óleo no motor. 

D) Falta de líquido no arrefecimento do motor. 

 

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

ao painel de instrumentos de um veículo: 

 

A) OBD ou mal funcionamento do motor. 

B) Indicador da pressão do óleo. 

C) Indicador da temperatura do motor. 

D) Lâmpada piloto de funcionamento defeituoso. 

 

11. Este tipo de gás poluente é expelido durante a combustão da gasolina, tornando-se prejudicial ao 

ser humano, pois combina-se com o sangue, formando a carboxiemoglobina, que é incapaz de 

transportar o oxigênio. O gás poluente emitido pelos veículos descrito foi o:  

A) Óxidos de nitrogênio. 

B) Óxido de enxofre. 

C) Aldeídos. 
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D) Monóxido de carbono. 

 

12. No trabalho, é inevitável não ter comunicação entre os colegas de trabalho e entre outras pessoas, 

mas é fundamental que a comunicação ocorra de forma saudável. Pra ter um bom relacionamento, é 

preciso:  

I. Compreender os outros, se colocando no lugar deles; 

II. Ter boas maneiras; 

III. Tratar as pessoas, na mesma proporção que eles tratam as outras;  

IV. Saber separar uma boa amizade, do trabalho. 

Dos itens acima:  

A) Apenas o item IV está correto. 

B) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

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

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO: 
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13. Sobre o texto, analise os itens abaixo: 

I. Uma das doenças mais comuns nos animais é a doença neurodegenerativa conhecida como mal de 

Parkinson. 

II. A doença do mal de Parkinson é uma doença fatal, ou seja, a pessoa diagnosticada com a doença vive 

por mais alguns meses. 

III. Cientistas da Universidade Carnegie Mellon dos Estados Unidos realizaram testes em camundongos 

com o objetivo de desenvolver novas terapias que podem aliviar os sintomas da doença do mal de 

Parkinson por mais tempo. 

Estão corretos: 

A) Item I, apenas. 

B) Item III, apenas. 

C) Itens II e III, apenas. 

D) Todos os itens. 
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14. Analise as palavras abaixo retiradas do Texto e assinale a alternativa que se encontra acentuada 

pela seguinte regra gramatical: assinalam-se com acento agudo as palavras paroxítonas terminadas 

em ditongos, seguidos, ou não, de “s”. 

A) “incurável” (linha 6) 

B) “alívio” (linha 8) 

C) “cérebro” (linha 15) 

D) “método” (linha 17) 

 

15. Analise o trecho abaixo. 

“... com a morte dos neurônios da chamada “substância negra” — parte da região do cérebro conhecida 

como núcleos da base, responsáveis, entre outras funções, pelo controle motor — e o método de 

estimulação cerebral profunda.”. (linhas 13 a 18) 

Assinale a alternativa que melhor representa a função do “travessão” no contexto em que está 

inserido e segundo as regras de pontuação. 

A) Empregaram-se os travessões para introduzir uma citação. 

B) Empregaram-se os travessões para realçar uma palavra ou expressão. 

C) Empregaram-se os travessões para assinalar estrangeirismos, neologismos, gírias, expressões 

populares ou ironia.  

D) Empregaram-se os travessões para separar expressões ou frases explicativas, intercaladas. 

 

16. Levando-se em consideração as classificações em singular, plural, feminino e masculino, a palavra 

“sintomas” (linha 8) retirada do Texto está na forma: 

A) Singular e feminina. 

B) Masculina e plural. 

C) Plural e feminina. 

D) Masculina e singular. 

 

17. Analise a frase abaixo. 

“Eu _______________ (presente do modo indicativo) neste mercado, Maria!” 

Assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente conforme o tempo e modo verbais 

indicados entre parênteses: 

A) Compro. 

B) Comprei. 

C) Comprara. 

D) Comprava. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o ano em que foi aprovada a emancipação 

político-administrativa do município de Iporã do Oeste: 

A) 1980. 

B) 1985. 

C) 1988. 

D) 1990. 

 

19. Preencha corretamente a lacuna do trecho abaixo: 

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil funciona desde 15 de março de 2000, na cidade catarinense 

de__________________. É a única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia. 

A) Chapecó. 

B) Joinville. 

C) Palhoça. 

D) Florianopolis. 

 

20. A autonomia do Município de Iporã do Oeste – SC, é assegurada: 

I. Pela administração própria, respeitado o seu peculiar interesse; 

II. Pela eleição de Vereadores que compõem a Câmara Municipal; 

III. Pela eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito. 

Segundo o disposto na Lei Orgânica de Iporã do Oeste - SC, está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 


