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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: Operador de Máquinas (CNH Cat. “C”) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

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, aprovar, complementar ou alterar os dispositivos 

de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito compete ao: 

A) RENACH (Registro Nacional de Veículos Automotores). 

B) CONTRANDIFE (Conselho de Trânsito do Distrito Federal). 

C) CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).  

D) CETRAN (Conselhos Estaduais de Trânsito).  

 

02. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, analise: 

 I - O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que 

se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento; 

 II - O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, terá 

preferência, excluindo os veículos e pedestres que por ela estejam transitando; 

 III - Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá se 

estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha; 

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 placa de Sinalização de Trânsito abaixo indica: 

 

A) Peso bruto total máximo permitido.  

B) Peso máximo permitido por eixo.  

C) Comprimento máximo em tonelada permitido. 

D) Largura máxima permitida.  
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04. Assinale a alternativa incorreta. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o trator de roda, o 

trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou 

execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser 

conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias: 

A) B. 

B) C. 

C) D. 

D) E. 

 

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

 

A) Respirador de fuga.  

B) Respirador purificador de ar não motorizado.  

C) Balaclava. 

D) Respirador de adução de ar. 

 

06. Assinale a alternativa incorreta. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor ao 

efetuar a ultrapassagem deverá: 

A) Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do 

veículo ou por meio de gesto convencional de braço.  

B) Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância 

lateral de segurança.  

C) Indicar em cima da hora a manobra pretendida, por meio de gesto convencional de braço.  
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D) Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora 

de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários 

para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou.  

 

07. De acordo com o CTB, todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de 

ultrapassá-lo, deverá: 

 I - Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a 

marcha; 

 II - Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, 

acelerando ao máximo. 

Dos itens acima:  

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Ambos estão incorretos. 

D) Ambos estão corretos. 

 

08. Segundo o CTB, para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá: 

A) Estar habilitado no mínimo há três anos na categoria B e não ter cometido nenhuma infração 

média ou grave, ou ser reincidente em infrações gravíssimas, durante os últimos nove meses. 

B) Estar habilitado no mínimo há cinco anos na categoria D e não ter cometido nenhuma infração 

leve ou média, ou ser reincidente em infrações graves, durante os últimos seis meses. 

C) Estar habilitado no mínimo há três anos na categoria A e não ter cometido nenhuma infração 

grave, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos seis meses. 

D) Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave 

ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses. 

 

09. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à 

movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de 

pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias: 

I - Categoria E; 

II - Categoria A; 

III - Categoria B; 

IV - Categoria C.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos.  
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B) Apenas o item IV está correto. 

C) Apenas os itens I e IV estão corretos.  

D) Apenas os itens II e III estão corretos.  

 

10. A placa de Sinalização de Trânsito abaixo indica: 

 

A) Entroncamento Oblíquo à direita.  

B) Junções sucessivas contrárias primeira à direita.  

C) Bifurcação em Y.  

D) Confluência à direita. 

 

11. Em relação as noções mecânicas de um veículo, analise: 

 I - A suspensão é o sistema responsável pela estabilidade do veículo;  

 II - O sistema de arrefecimento é responsável por manter o carro a uma temperatura ideal de 

funcionamento;  

 III - O sistema elétrico é composto por bobina, caixa de câmbio, bateria, embreagem, carburador e 

amortecedor.  

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. 

 

12. Segundo o CTB, deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinquenta centímetros ao passar 

ou ultrapassar bicicleta é considerado:  

A) Infração leve. 

B) Infração média.  
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C) Infração grave. 

D) Infração gravíssima.  

 

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. 

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; 
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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: 

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. 

 


