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Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

Concurso Público - Edital nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Motorista de Veículos Pesados  

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 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. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 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.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 03 horas, 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

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 ESPECÍFICO 
 

01. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de 

Trânsito, objetivando a integração de suas atividades, compete ao: 

A) Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE. 

B) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 

C) Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 

D) Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN. 

 

02. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações: 

I - O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz alta, apenas durante a noite nos 

túneis providos de iluminação pública e nas rodovias; 

II - Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou 

ao segui-lo; 

III - A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo 

de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que 

segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido 

contrário.  

Dos itens acima:  

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

03. A manobra executada para estacionar um veículo alinhado com outros carros estacionados é 

denominada: 

A) Batiza.  

B) Flip.  

C) Aéreo. 

D) Baliza. 

 

04. As placas de trânsito estão localizadas ao lado ou suspensas sobre a via, transmitindo ao condutor 

mensagens, através de legendas e maioritariamente símbolos conhecidos anteriormente e legalmente 

instituídos. Estas placas têm como objetivo manter o fluxo de trânsito em ordem e em segurança. A 

placa de sinalização de trânsito abaixo indica: 
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A) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda.  

B) Proibido virar à esquerda.  

C) Pista sinuosa à esquerda. 

D) Proibido retornar à esquerda. 

 

05. São atitudes corretas em caso de acidentes no trânsito: 

I - Dar líquidos a vítima;  

II - Sinalizar o local do acidente;  

III - Retirar o capacete do motociclista.  

Dos itens acima:  

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Os itens I e II estão corretos.  

D) Os itens II e III estão corretos.  

 

06. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“Os usuários das vias terrestres devem __________________________ 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.”  

A) Perseverar. 

B) Acudir. 

C) Exceder-se.    

D) Abster-se.  
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07. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. 

 De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete ao JARI: 

(__) - Julgar os recursos interpostos pelos infratores; 

(__) - Elaborar normas no âmbito das respectivas competências; 

(__) - Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. 

A) V-V-V.  

B) V-V-F. 

C) F-V-F.  

D) V-F-F.  

 

08. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá 

preferência de passagem, no caso de rotatória: 

A) Aquele que estiver em menor velocidade.  

B) Aquele que estiver em maior velocidade. 

C) Aquele que estiver circulando por ela.  

D) Aquele que estiver adentrando.  

 

09. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as 

boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da 

existência de _________________________ suficiente para chegar ao local de destino.” 

A) Peso de Carga.  

B) Combustível. 

C) Água.  

D) Lubrificante.  

 

10. São Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para proteção dos membros superiores, exceto: 

A) Dedeira.  

B) Perneira.  

C) Braçadeira.  

D) Luvas.  
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11. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de __________________________ ininterruptas veículos de 

transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.” 

A) 3 (três) horas e meia.  

B) 4 (quatro) horas e meia.  

C) 4 (quatro) horas.  

D) 5 (cinco) horas e meia.  

 

12. O EPI abaixo é denominado: 

 

A) Botina.  

B) Protetor facial.  

C) Protetor auricular.  

D) Protetor solar.  

 

13. Segundo o Capítulo XV, das infrações, disposto no Código de Trânsito Brasileiro, é considerado 

infração grave, exceto: 

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

identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha 

intermitentes.  

B) Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de 

passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. 
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C) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela 

autoridade e seus agentes.  

D) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança.  

 

14. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é considerado infração média: 

(__) - Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de tração ou propulsão 

humana e os de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados; 

(__) - Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de 

direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção 

ou de faixa de circulação; 

(__) - Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado, para fins de 

embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias.  

A) V-F-F. 

B) F-V-V.  

C) V-F-V. 

D) V-V-F. 

 

15. O Alternador é um componente do: 

A) Sistema de Suspensão.  

B) Sistema Elétrico.  

C) Sistema de Arrefecimento.  

D) Sistema de Freios.  

 

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

“As placas de _________________________ têm por finalidade informar os usuários sobre condições, proibições, 

obrigações ou restrições no uso da via. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui 

infração.” 

A) Indicação.  

B) Regulamentação.  

C) Advertência.  

D) Autonomia.  

 



7 
 

 

17. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, são consideradas medidas administrativas, exceto: 

A) Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 

B) Transbordo do excesso de carga. 

C) Frequência obrigatória em curso de reciclagem. 

D) Remoção do veículo. 

 

18. Segundo o Código de Trânsito, o condutor de veículo destinado à condução de escolares deverá ser 

habilitado na: 

A) Categoria A. 

B) Categoria B. 

C) Categoria C. 

D) Categoria D. 

 

19. De acordo com o Capítulo XV, das infrações, disposto no Código de Trânsito Brasileiro, dirigir 

veículo, com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias, é considerado: 

A) Infração leve.  

B) Infração média.  

C) Infração grave. 

D) Infração gravíssima.  

 

20. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é considerado infração gravíssima: 

A) Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a 

outros veículos.  

B) Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada por agrupamento de 

pessoas, como préstitos, passeatas, desfiles e outros. 

C) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela 

autoridade e seus agentes. 

D) Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de 

outro condutor.  

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 
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TEXTO 

 

 

21. Sabe-se que no Texto existe um erro de acentuação gráfica. Para que este seja corrigido, é necessário 

realizar a seguinte substituição: 

A) “são” (linha 1) por “sao”. 

B) “timidos” (linha 2) por “tímidos”.  

C) “úmidos” (linha 3) por “umidos”. 

D) “terá” (linha 5) por “tera”. 

 

22. Sobre o Texto, analise os itens a seguir. 

 I - Os escorpiões são grandes aracnídeos;  

 II - Os escorpiões preferem se esconder em lugares escuros e secos; 

 III - Entre 2000 e 2016 houve um acréscimo no número de vítimas com picadas de escorpiões. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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23. Segundo o Texto, o tamanho dos escorpiões se compreende entre: 

A) 10 e 12 centímetros. 

B) 11 e 12 centímetros. 

C) 12 e 13 centímetros. 

D) 13 e 14 centímetros. 

 

24. “Eles são pequenos, entre 10 e 12 cm, discretos, noturnos e timidos, preferindo se esconder em lugares 

escuros e úmidos, como pilhas de entulhos, frestas em casas, roupas e calçados.” (linhas 1 a 4). Em relação 

às classes gramaticais das palavras do trecho retirado do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) Existe exatamente um verbo no trecho. 

B) Não há substantivos na frase. 

C) “pequenos” classifica-se como um adjetivo. 

D) “Eles” classifica-se como um artigo definido.   

 

25. Levando-se em consideração o contexto do Texto, assinale a alternativa na qual a classe gramatical 

da palavra está corretamente identificada: 

A) “em” (linha 2) – preposição. 

B) “como” (linha 3) – verbo. 

C) “escorpiões” (linha 6) – numeral. 

D) “O” (linha 15) – artigo indefinido. 

 

26. A palavra “úmidos” (linha 3) retirada do Texto é acentuada devido à seguinte regra gramatical: 

A) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em “o”, seguidas ou não de “s”. 

B) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, seguido ou não de “s”. 

C) Acentuam-se as vogais “i” e “u” tônicas dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

D) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em “o”, seguidas ou não de “s”. 

 

27. Observe a frase abaixo retirada do Texto e assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra 

o verbo sublinhado: 

“Eles são pequenos...” (linha 1) 

A) Futuro do Pretérito do Indicativo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

C) Presente do Subjuntivo. 

D) Presente do Indicativo. 
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28. “Os escorpiões são aracnídeos, que compreendem cerca de 2 mil espécies no mundo e 130 no Brasil, das 

quais apenas quatro são responsáveis pela maior parte dos ataques a humanos no país – que não são 

poucos e vêm crescendo.” (linhas 6 a 11). O travessão (–) inserido no trecho retirado do Texto foi 

empregado para:  

A) Indicar, nos diálogos, a mudança de interlocutor. 

B) Isolar, num contexto, palavras ou frases. Neste caso, em que desempenha função análoga à dos 

parênteses, usa-se geralmente o travessão duplo. Mas não é raro o emprego de um só travessão 

para destacar, enfaticamente, a parte final de um enunciado. 

C) Realçar ironicamente uma palavra ou uma expressão. 

D) Separar, na datação de um escrito, o nome do lugar. 

 

29. A expressão “Os escorpiões são...” (linha 6) apresenta, na ordem em que os termos aparecem, 

respectivamente: 

A) Um pronome, um advérbio e um verbo. 

B) Um artigo indefinido, um substantivo e um adjetivo. 

C) Um artigo definido, um substantivo e um verbo. 

D) Um pronome, um substantivo e um substantivo. 

 

30. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a palavra retirada do Texto ao nome do acento 

gráfico que apresenta: 

A) “são” (linha 1) – acento circunflexo. 

B) “úmidos” (linha 3) – acento trema. 

C) “terá” (linha 5) – acento agudo. 

D) “responsáveis” (linha 9) – acento til. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. O Brasil é dividido em cinco regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São estados da 

Região Norte, exceto: 

A) Amapá.  

B) Maranhão.  

C) Rondônia 

D) Tocantins.  
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32. A Região Sul é composta por três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assinale a 

alternativa que apresenta respectivamente o maior e o menor estado em população:  

A) Paraná e Santa Catarina.  

B) Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  

C) Santa Catarina e Paraná.  

D) Rio Grande do Sul e Paraná.  

 

33. “Mesmo sem estar entre os Estados mais ensolarados do país, Santa Catarina se destaca, cada vez mais, 

na produção e consumo de energia solar. O Estado só perde para unidades da federação muito mais 

populosas. Em termos per capita, SC é o líder nacional.” 

(Fonte: http://dc.clicrbs.com.br>acesso em 27 de março de 2018) 

A Energia Solar é obtida pela energia do sol, e a Energia Eólica é:  

A) Obtida de matérias orgânicas. 

B) Obtida pela força da água dos rios. 

C) Obtida pela força das ondas dos oceanos. 

D) Obtida pela força dos ventos. 

 

34. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Princesa - SC, analise: 

I - O Município poderá dividir-se em distritos, segundo suas necessidades administrativas e o 

interesse de seus habitantes; 

II - O Poder Executivo é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores eleitos através 

de sistema proporcional, pelo voto direto e aberto; 

III - Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do 

mandato, e na circunscrição do Município. 

A) Apenas os itens II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

35. “O Dia Global da Reciclagem assinala-se pela primeira vez este ano, no dia 18 de março, e conta com o 

apoio da Sociedade Ponto Verde. A data inédita pretende incentivar uma mudança na forma como 

governos, empresas, comunidades e indivíduos por todo o mundo encaram a reciclagem, contribuindo para 

que seja vista como um recurso em si mesmo a par dos seis recursos mais importantes do planeta: água, 

ar, carvão, petróleo, gás natural e minérios.” 
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(Fonte: http:// boasnoticias.pt>acesso em 20 de março de 2018) 

Na reciclagem, existe um padrão de cores que facilitam a separação dos materiais, sendo correto jogar 

materiais de metal em lixeiras de cor: 

A) Laranja.  

B) Azul. 

C) Amarelo.  

D) Verde. 

 


