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Município de Palma Sola 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Motorista (CNH 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. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro:  

(__) - Os usuários das vias terrestres devem abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, 

depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo; 

(__) - O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, 

bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do 

local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; 

(__) - Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá 

preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver com 

velocidade superior ao permitido.  

A) F-V-F.  

B) F-V-V. 

C) V-V-V.  

D) V-V-F. 

 

02. A placa de sinalização de trânsito abaixo indica: 

 

A) Curva acentuada à direita. 

B) Curva em S à direita.   

C) Pista sinuosa à direita.  

D) Curva acentuada em S à direita. 

 

03. Em caso de acidentes de trânsito, os primeiros socorros podem evitar que as consequências sejam 

ampliadas. Assinale a alternativa que apresenta uma providência incorreta em caso de acidente de 

trânsito: 

A) Manter a calma. 
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B) Verificar a situação das vítimas. 

C) Aplicar torniquetes para estancar hemorragias. 

D) Solicitar um socorro profissional.  

 

04. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, 

habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos compete 

ao: 

A) Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE. 

B) Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 

C) Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN. 

D) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 

 

05. De acordo com o CTB, estacionar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre 

ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de 

pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público é considerado: 

A) Infração leve. 

B) Infração média.  

C) Infração grave. 

D) Infração gravíssima.  

 

06. A placa de sinalização de trânsito abaixo indica: 

 

A) Peso bruto total máximo permitido. 

B) Altura máxima permitida.  

C) Largura máxima permitida. 

D) Peso máximo permitido por eixo.  
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07. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, 

de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes 

requisitos, exceto: 

A) Ser maior de vinte e um anos. 

B) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias 

durante os últimos doze meses. 

C) Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria 

E. 

D) Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria A, ou no mínimo há dois anos na categoria B, 

quando pretender habilitar-se na categoria D. 

 

08. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes é 

considerado infração grave 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.  

 

09. O EPI (Equipamento de Proteção Individual) abaixo é denominado: 

 

A) Respirador purificador de ar não motorizado.  

B) Máscara de Solda. 

C) Capacete.  

D) Balaclava. 
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10. Segundo o CTB, bloquear a via com veículo é considerado infração gravíssima e tem como medida 

administrativa: 

A) Recolhimento da permissão para dirigir.  

B) Frequência obrigatória em curso de reciclagem. 

C) Remoção do veículo. 

D) Advertência por escrito. 

 

11. De acordo com o CTB, confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por 

seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança é: 

A) Considerado infração leve. 

B) Considerado infração média. 

C) Considerado infração grave. 

D) Considerado infração gravíssima. 

 

12. Ela faz parte do sistema de transmissão do veículo. É responsável por transferir a força do motor 

para a caixa de câmbio, de maneira que essa força chegue até as rodas do veículo, diminuindo o impacto. 

Trata-se da: 

A) Válvula termostática. 

B) Bateria.  

C) Calota.  

D) Embreagem.  

 
 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Assinale a alternativa acentuada incorretamente: 

A) Carcére. 

B) Armazém. 

C) Penúltima. 

D) Antepenúltima. 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de pronome: 

A) Uns. 

B) Chovendo. 
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C) Conosco. 

D) Alegre. 

 

15. Analise a frase abaixo: 

A nova modelo é muito bonita. 

Analisando a frase é correto afirmar que o item grifado exerce a função de: 

A) Interjeição. 

B) Artigo. 

C) Substantivo. 

D) Advérbio. 

 

16. Quanto à grafia das palavras assinale a alternativa correta: 

A) Assossiação. 

B) Orijem. 

C) Burgueza. 

D) Corrupto. 

 

17. Assinale a alternativa que apresenta um ponto de interrogação: 

A) Iremos todos! 

B) Você irá? 

C) Todos estavam com medo; 

D) E foram felizes para sempre... 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “Em volta da Terra há uma frágil camada de um gás que protege animais, plantas e seres humanos dos 

raios ultravioleta emitidos pelo Sol.” 

O trecho acima define: 

A) Camada de Ozônio. 

B) Camada de Oxigênio. 

C) Camada de Nitrogênio. 

D) Camada Solar. 

 

19. O Brasil é um país que possuí grande diversidade cultural. Uma das danças regionais da região Sul 

é: 
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A) Frevo. 

B) Tango. 

C) Fandango. 

D) Salsa. 

 

20. O Brasil, na época o descobrimento, em 1500, foi inicialmente colonizado por: 

A) Portugueses. 

B) Japoneses. 

C) Australianos. 

D) Holandeses. 

 


