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Município de Bandeirante 

Estado de Santa Catarina 

Edital n° 04 de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Motorista (Cat. “D”) 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

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 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: 

 

 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 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete ao CONTRAN, exceto: 

A) Criar Câmaras Temáticas.  

B) Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI.   

C) Julgar os recursos interpostos contra decisões das JARI. 

D) Responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito.  

 

02. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, estimular e orientar a execução de campanhas 

educativas de trânsito compete: 

A) As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI), apenas.  

B) Ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e as Juntas Administrativas de Recursos de 

Infrações (JARI). 

C) Ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), apenas.  

D) Ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE) e aos Conselhos Estaduais de 

Trânsito (CETRAN).  

 

03. A placa de sinalização de trânsito abaixo indica: 

 

A) Proibido virar à direita. 

B) Proibido retornar à direita. 

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

D) Siga em frente ou à direita. 

 

04. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo motorizado utilizado em 

transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas deverá ser 

habilitado na: 

A) Categoria A. 

B) Categoria B. 
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C) Categoria C. 

D) Categoria D. 

 

05. De acordo com o CTB, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é considerado: 

A) Infração leve. 

B) Infração média.  

C) Infração grave. 

D) Infração gravíssima.  

 

06. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, analise: 

 I - Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado é considerado infração média; 

 II - Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, 

deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento 

do pedágio é considerado infração gravíssima; 

 III - Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial é considerado infração gravíssima.  

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.  

 

07. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo 

com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes é considerado infração leve e tem como 

penalidade: 

A) Advertência por escrito e apreensão do veículo.  

B) Multa e cassação da Permissão para Dirigir.  

C) Frequência obrigatória em curso de reciclagem e multa.  

D) Apenas multa.  

 

08. São componentes do sistema de suspensão, exceto: 

A) Amortecedor.  

B) Braço oscilante.  

C) Pivô de Suspensão. 

D) Bateria.  
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09. O funcionamento do sistema de arrefecimento consiste em um circuito fechado e pressurizado, onde 

a água circula no interior do motor colhendo o calor gerado pela combustão e trocando a temperatura 

com ambiente externo. São componentes do sistema de arrefecimento, exceto: 

A) Válvula termostática.  

B) Radiador. 

C) Embreagem.  

D) Bomba d'água.  

 

10. De acordo com o CTB, parar o veículo nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do 

alinhamento da via transversal é considerado: 

A) Infração leve. 

B) Infração média.  

C) Infração grave. 

D) Infração gravíssima.  

 

11. O Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a 

sua saúde. São exemplos de EPI’s, exceto: 

A) Abafadores de ruídos.  

B) Cintos de segurança.  

C) Protetores auriculares.  

D) Corrimão.  

 

12.  A placa de sinalização de trânsito abaixo indica: 

 

A) Entroncamento obliquo à esquerda.  

B) Confluência à esquerda.  

C) Via lateral à esquerda.  

D) Pista sinuosa à esquerda. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

TEXTO 

 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta do acento da palavra destacada do Texto: 

A) “Só” (linha 1): Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de 

“s”. 

B) “após” (linha 1): Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em “s”.  

C) “próxima” (linha 2): Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. 

D) “águas” (linha 3): Acentuam-se as vogais tônicas dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

 

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

da palavra está corretamente identificada: 

A) “após” (linha 1) – adjetivo. 

B) “próxima” (linha 2) – preposição. 

C) “enquanto” (linha 2) – conjunção. 

D) “as” (linha 3) – artigo indefinido. 

 

15. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

 I - Manteria a correção gramatical se supríssemos a vírgula imediatamente após a palavra “guia” 

(linha 2); 

 II - A vírgula imediatamente após a palavra “Mas” (linha 5) é utilizada para separar termo 

deslocado na oração, podendo ser suprimida sem alteração da correção do texto; 
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 III - As aspas utilizadas nas linhas 1 e 2 foram utilizadas pelo autor com a intenção de isolar o 

discurso de um personagem no texto narrativo. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

16. “Mas, conforme avançávamos lado a lado...” (linhas 5 e 6). É correto afirmar que o sujeito da oração 

é: 

A) Sujeito simples. 

B) Sujeito composto. 

C) Sujeito oculto. 

D) Sujeito indeterminado. 

 

17. “Mas, conforme avançávamos lado a lado, eu lembrei que o motivo da viagem valia a pena.” (linhas 5 

a 7). Em relação às classes gramaticais das palavras do trecho retirado do Texto, assinale a alternativa 

correta: 

A) Existe exatamente dois verbos na frase. 

B) Não há substantivos na frase. 

C) “conforme” classifica-se como um advérbio.   

D) “que” classifica-se como uma conjunção integrante. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com Lei Orgânica de Bandeirantes - SC, o Poder Legislativo é exercido pela: 

A) Câmara Nacional.  

B) Câmara Federal.  

C) Câmara Estadual.  

D) Câmara Municipal. 

 

19. Em relação aos Aspectos Geográficos da Região Sul do Brasil, analise: 

 I - Seus estados fazem fronteira com Uruguai, Argentina, Paraguai, Região Centro-Oeste e Região 

Sudeste;  

 II - É a segunda menor das sete regiões do país; 
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 III - É formada por três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

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.  

 

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

“O governo Sarney foi um dos mais conturbados da chamada “Nova República”, sobretudo pelos 

transtornos econômicos pelos quais o país passou. Todavia, foi durante o governo Sarney que foi reunida 

a constituinte para a elaboração da _____________________________.” 

A) Lei Complementar Federal.  

B) Lei Orgânica de Santa Catarina.  

C) Constituição Monarca.  

D) Constituição Federal. 


