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CARGO: MOTORISTA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção! Esta charge auxiliará nas questões 1 a 3.  

 

1 - Analisando o contexto e as falas dos personagens da charge é CORRETO afirmar: 

a) Os personagens compraram uma nova casa. 

b) Os personagens subiram no teto da casa para fugir de uma enchente. 

c) Os personagens estão alarmados com o excesso de poluição e com novas leis. 

d) Os personagens estão arrumando a antena de TV. 

e) Os personagens estão lendo tranquilamente o jornal. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA - SC 

 

4 
 

2 - A palavra HÁBITO é iniciada com H. Quais das palavras abaixo NÃO deve ser iniciada com a 

letra H? 

a) _____ omem 

b) _____ elicóptero  

c) _____ élice  

d) _____ ontem 

e) _____ umano 

3 - Na frase “Vamos ter que mudar” é possível compreender algo relacionado ao futuro. Qual das 

frases abaixo, observando a palavra em destaque, representa um verbo no futuro? 

a) Comprarei um sapato novo. 

b) Estou navegando na internet.  

c) Ontem me perguntaram se tinha pão no mercado. 

d) Ainda não choveu essa semana. 

e) Planejamos as contas do mês. 

4 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta ERROS conforme as regras da Língua Portuguesa: 

a) Não admito que joguem licho no meu terreno. 

b) O rapaz escapou ilezo do acidente. 

c) Comprei várias lampâdas economicas.  

d) Quero viajar com meu pai, mais ainda tenho aulas todos os dias.  

e) Comprei um cachorro-quente muito ruim. 

5 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras são femininas e estejam no plural.  

a) viagem – aparadores 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA - SC 

 

5 
 

b) alfaces – usinas  

c) viagens – pães 

d) animais – câmaras  

e) guaranás – fotos 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Seja a expressão: . O valor de  é: 

a) 14 

b) 24 

c) 28 

d) 22 

e) 52 

7 - O sucessor de 862 é o número: 

a) 863 

b) 861 

c) 864 

d) 1724 

e) 2586 

8 - Uma padaria exibe a seguinte tabela de preços: 

PRODUTO PREÇO  (R$) 

Pão francês  0,65 (por unidade) 

Queijo fatiado 26,00 (ao kg) 

Presunto 16,50 (ao kg) 

Leite 3,20 (ao litro) 

 

Ronaldo comprou nessa padaria 8 pães francês, 200 gramas de queijo fatiado, 400 gramas de 

presunto e 2 litros de leite. Para pagar a conta utilizou uma nota de R$ 10,00 e outra nota de R$ 

20,00. Ronaldo deverá receber de troco?  
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a) R$ 5,75 

b) R$ 6,80 

c) R$ 5,45 

d) R$ 5,60 

e) R$ 6,60 

9 - Um jovem atleta possui 3 agasalhos, 8 camisas e dois pares de tênis. De quantas maneiras 

diferentes poderá se vestir utilizando um agasalho, uma camisa e um par de tênis? 

a) 13 

b) 48 

c) 24 

d) 36 

e) 38 

10 - Em determinado período do ano, o governo em parceria com os municípios, organiza campanhas 

de vacinação contra o sarampo. Em uma dessas campanhas um dos municípios promoveu a 

vacinação de 496 crianças na zona urbana e 278 da zona rural. O total de crianças vacinadas nesse 

período no município foi de: 

a) 664 

b) 668 

c) 774 

d) 684 

e) 798 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Nas Eleições Gerais de 2018 que acontecerão simultaneamente em todo o país no dia 7 de 

outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, nos casos de segundo turno, estarão em disputa 

diversos cargos públicos. Assinale a alternativa que apresenta todos os cargos que serão disputados: 

a) Presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado e do 

Distrito Federal, senador, deputado federal, estadual e distrital e prefeito municipal. 

b) Presidente e vice-presidente da República, senador, deputado federal, estadual e distrital. 

c) Presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado e do 

Distrito Federal e deputado federal. 
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d) Presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado e do 

Distrito Federal e prefeito municipal. 

e) Presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado e do 

Distrito Federal, senador, deputado federal, estadual e distrital. 

12 - O aeroporto de Florianópolis recebe o nome de um ex-governador de Santa Catarina. Assinale a 

alternativa que indica a nomenclatura do Aeroporto Internacional da capital catarinense.  

a) Lauro Müller 

b) Nereu Ramos 

c) Hercílio Luz 

d) Colombo Salles 

e) Pedro Ivo Campos 

13 - No dia 14 de agosto de 2018 uma parte de uma ponte de Gênova, na Itália, desmoronou e deixou 

um número considerável de mortos além de inúmeros feridos.  A ponte Morandi fica em uma área 

densamente habitada de Gênova. Por ela, passa a rodovia A10, que liga cidades no Norte da Itália ao 

Sul da França. A Itália, assim como a França, pertence a qual continente. 

a) Europeu  

b) Africano 

c) Asiático  

d) Americano 

e) Oceania 

14 - Com relação à criação do município de Alto Bela Vista é CORRETO: 

I – Em 1953 era criado o Distrito de Volta Grande, mas em 09 de dezembro de 1992, o Prefeito 

Municipal do Município mãe altera a denominação do Distrito para Alto Bela Vista. 

II – Alto Bela Vista era o  distrito mais antigo do município de Concórdia, até a emancipação. 
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III – A instalação do Município ocorreu em 1º de janeiro de 1997, quando assumiu o 1º Prefeito 

Municipal Senhor Milton Vitor Rosset e o vice Senhor Henrique Alberto Tessmann. 

a) Todas as alternativas estão corretas.  

b) Apenas a alternativa III está correta. 

c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

d) Apenas a alternativa II está correta. 

e) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

15 - Assinale a alternativa que apresenta as informações que completam correta e respectivamente o 

texto apresentado: 

“A diversidade geográfica e humana de Santa Catarina é surpreendente para um território de apenas 

95,4 mil km², o ____________________ Estado do _________________ do Brasil. O Estado é 

dividido em oito principais regiões: Litoral, Nordeste, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Planalto 

Serrano, Sul, Meio-Oeste e Oeste. O Estado faz fronteira com o Paraná (ao Norte), Rio Grande do 

Sul (ao Sul), _____________________ (Leste) e Argentina (Oeste). O Estado tem 295 municípios e 

a Capital é ______________________. Entre as maiores cidades, destacam-se Joinville, Blumenau, 

Itajaí, Balneário Camboriú, ____________________________, Criciúma, Lages e Jaraguá do Sul.”  

a) Maior – Sul – São Paulo – Florianópolis – Tubarão 

b) Maior – Sul – Argentina – Florianópolis – Campos Novos 

c) Menor – Sul – Oceano Atlântico - Florianópolis – Chapecó  

d) Menor – Sudoeste – Oceano Pacífico – Florianópolis – Concórdia 

e) Menor – Sul – Oceano Atlântico –Desterro – Concórdia  

INFORMÁTICA 

16 - Dentre as opções a seguir, escolha a que representa o atalho usado através do pressionamento 

simultâneo de duas teclas e que possibilita selecionar todo o texto de um documento aberto no 

Microsoft Word:  
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a) Ctrl+O 

b) Ctrl+A 

c) Ctrl+T 

d) Ctrl+N 

e) Ctrl+G 

17 - Com relação ao correio eletrônico, usando um aplicativo em português, qual das opções abaixo 

representa o recurso ou opção de detalhamento de envio para vários endereços de e-mail ou 

destinatários, sem que este detalhamento de endereços seja apresentado aos demais destinatários dos 

endereços: 

a) CC 

b) Inserir Link 

c) Anexar Arquivos 

d) Enviar 

e) CCO 

18 - Dentre as unidades de medida de dados para armazenamento, qual das opções abaixo representa 

a que refere-se a menor unidade de representação destas medidas: 

a) 1 Kilobyte – Kbytes 

b) 1 Byte - Bytes 

c) 1 MegaByte - Mbytes 

d) 1Terabyte - Tbytes 

e) 1 GigaByte - GBytes 

19 - Para seleção ou marcação alternada de células em uma planilha do Excel, que procedimento 

deverá ser utilizado dos apresentados a seguir: 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA - SC 

 

10 
 

a) Pressionar a tecla CTRL e clicar com o mouse sobre as células desejadas. 

b) Deixar pressionada a tecla ALT e clicar com o mouse sobre as células desejadas. 

c) Pressionar a tecla SHIFT e clicar com o mouse na célula inicial e em uma célula final. 

d) Pressionar a tecla SHIFT e clicar com o mouse sobre as células desejadas. 

e) Pressionar a tecla CTRL e clicar com o mouse apenas na primeira e última células desejadas. 

20 - Das opções abaixo, escolha qual é o nome dado para o aplicativo usando para navegar na 

Internet: 

a) Sistema Operacional 

b) Editor WEB 

c) Correio Eletrônico 

d) Site 

e) Browse 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MOTORISTA 

21 - O artigo 27 relata: 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 combustível suficiente para chegar ao local de destino. 

Diante do exposto, deixar para o veículo na rodovia por falta de combustível, conforme art.180 é: 

a) Infração leve. 

b) Infração média e multa. 

c) Infração grave, multa e remoção do veículo. 

d) Infração média, multa e remoção do veículo. 

e) Infração gravíssima, multa e remoção do veículo. 

 

22 - No item III do artigo 29, instrui que: quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se 

aproximarem de local não sinalizado, terá a preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo 
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ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que 

estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;  

Caso não cumprido este artigo, deixar de dar preferência de passagem em interseção não 

sinalizada, segundo art.215 é: 

a) Infração gravíssima. 

b) Infração grave e multa. 

c) Infração média e multa. 

d) Infração média. 

e) Infração gravíssima e multa. 

 

23 - O artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro diz: O condutor de veículo destinado à condução 

de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 

a) Idade superior a 21 anos, ser habilitado na categoria D, ser aprovado em curso especializado. 

b) Idade superior a 19 anos, ser habilitado na categoria D, ser aprovado em curso especializado. 

c) Ser habilitado na categoria E. 

d) Ser habilitado na categoria D. 

e) Idade superior a 20 anos, ser habilitado na categoria C. 

 

24 - Segundo pesquisas, utilizar o celular durante a condução aumenta mais de 300% as chances do 

condutor se envolver/causar um acidente. O artigo 252 orienta que dirigir o veículo: VI – utilizando-

se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular. O condutor é 

punido com: 

a) Infração gravíssima e multa. 

b) Infração grave e multa. 

c) Retenção do veículo e multa. 

d) Infração gravíssima. 

e) Retenção da CNH e multa. 

 

25 - Identifique estes sinais de regulamentação: 
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a) Sentido de circulação da via/pista e Siga em frente. 

b) Passagem obrigatória e Siga em frete. 

c) Sentido de circulação da via/pista e Passagem obrigatória. 

d) Siga em frente e Sentido proibido. 

e) Passagem obrigatória e Alfândega. 

 

26 - Identifique a sinalização horizontal abaixo, que assinala aos condutores a área da pista em que 

não devem parar e estacionar os veículos, prejudicando a circulação. 

 

a) Cruzamento. 

b) Marcação de área de conflito. 

c) Marcação de área de cruzamento com faixa exclusiva. 

d) Marcas de canalização. 

e) Linha de “Dê a Preferência”. 

 

27 - Palavras inscritas no solo, com a finalidade de organizar o fluxo de veículos e pedestres, 

controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente 

a obstáculos. Fazem parte da sinalização: 

a) Vertical 

b) Horizontal 

c) Por gestos 

d) Semafórica 

e) De obras 
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28 - Em uma via de mão dupla, com sinalização de duas linhas ao centro, sendo a primeira linha a 

sua esquerda tracejada e a segunda contínua, nesta situação você poderá: 

a) Permanecer atrás do veículo até estar em local sinalizado para ultrapassar. 

b) Com condições favoráveis, segura, fazer a ultrapassagem pela esquerda. 

c) Ultrapassar pela direita com condições favoráveis. 

d) Fazer retorno pelo lado esquerdo da via. 

e) Transitar longos trechos pelo lado oposto da via. 

 

29 - Você está conduzindo um veículo pesado em uma rodovia (via rural) de pista simples 

pavimentada e sem sinalização, qual a velocidade máxima permitida, segundo o Código de trânsito 

Brasileiro? 

a) 40 km/h 

b) 60 km/h 

c) 80 km/h 

d) 90 km/h 

e) 110 km/h 

 

30 - O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja 

parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá: 

a) Reduzir a velocidade. 

b) Reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada. 

c) Reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à 

segurança dos pedestres. 

d) Redobrar a atenção com o pé sobre o pedal de freio. 

e) Redobrar a atenção na ultrapassagem. 

 

31 - Um veículo vem em sentido contrário ao seu, a noite, com os faróis altos ligados, provocando 

ofuscamento. Nessa situação você: 

a) Tapa os olhos com uma das mãos e se orienta pelas faixas do solo. 

b) Para no acostamento até o outro veículo passar. 

c) Desvia o carro para a esquerda e se orienta pelas faixas do solo. 

d) Olha para o outro veículo e também liga o farol alto. 
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e) Desvia o olhar para a direita e se orienta pelas faixas do solo. 

 

32 - Para realizar uma curva com segurança, o condutor deve: 

a) Aumentar a velocidade antes de entrar na curva. 

b) Pisar no freio durante a manobra. 

c) Acelerar fortemente na curva. 

d) Diminuir a velocidade, antes de chegar à curva. 

e) Fazer a troca de marcha dentro da curva para segurar mais. 

 

33 - Você está numa via de bastante fluxo, quando, na rotatória à frente, surge um veículo lento 

fazendo seu contorno. Nesse caso, você deve: 

a) Diminuir a velocidade, permitindo que ele complete o trajeto normalmente. 

b) Acelerar para adentrar à rotatória antes que esse carro lhe atrapalhe. 

c) Parar bruscamente para não causar um acidente. 

d) Buzinar para avisá-lo que você tem prioridade na via. 

e) Estacionar seu veículo até que o outro complete a travessia. 

 

34 - Você está conduzindo e na metade do caminho se depara com uma intensa chuva, reduzindo sua 

visibilidade e aumentando os riscos, um deles é o risco de sofrer aquaplanagem situação de perigo 

que acontece pela combinação de: 

a) Excesso de chuva e vento. 

b) Excesso de velocidade e água na pista. 

c) Excesso de velocidade e pneus carecas. 

d) Excesso de velocidade, água na pista e pneus em mal estado. 

e) Excesso de água na pista e pneus em mal estado. 

 

35 - Você está preocupado com determinada situação particular, o que está lhe tirando do sério, 

porém, está trafegando em um trecho com grande movimento de veículos e pedestres, você: 

a) Dirige rapidamente sem perceber. 

b) Discute com todos na rua para desabafar. 

c) Buzina bastante para ter o caminho livre. 

d) Deixa a tensão de lado e redobra a atenção. 
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e) Não lembra o caminho que percorreu. 

 

36 - De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet, são cerca de 154 

mortes por dia no Brasil, quase 54 mil/ano. O principal motivo é a imprudência dos motoristas, diante 

desta realidade, que atitudes caracterizam a imprudência? 

a) Conduzir em velocidade compatível a sinalização. 

b) Se arrisca, dirigindo em alta velocidade, realizando manobras ousadas. 

c) Realiza ultrapassagens perigosas, sem respeitar os limites de velocidade. 

d) Dirige respeitando as condições da via. 

e) As alternativas b e c estão corretas. 

 

37 - Conduzir sob efeito de bebida alcoólica, conforme a legislação em vigor é um ato criminoso. 

Apesar disso, mais de 50% dos acidentes de trânsito no Brasil, envolvem alguém alcoolizado. Os 

dois maiores perigos do álcool são: 

a) Reflexos e visão normais. 

b) Conduzir com cautela e respeito. 

c) Excesso de confiança e perda de noção de perigo. 

d) Reações normais e raciocínio rápido. 

e) Boa atenção e coordenação motora. 

 

38 - Segundo pesquisas, em caso de acidentes, o uso correto do cinto de segurança pode aumentar em 

até 25 vezes a chance de sobrevivência dos ocupantes, porque: 

a) Evita que eles colidam contra as partes internas do veículo. 

b) Evita que sejam arremessados uns contra os outros. 

c) Evita que sejam arremessados para fora do veículo. 

d) Diminui o risco de lesão interna grave ou até fatal. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

39 – Noventa por cento (90%) dos acidentes são causados por falhas humanas. Assumir um 

comportamento seguro é: 

a) Perceber antecipadamente os riscos e agir prontamente para evitá-los ou controlá-los. 

b) Dirigir somente a 40 km/h 
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c) Dirigir somente em duas de chuva. 

d) Calibrar os pneus de seu veículo diariamente. 

e) Reduzir a velocidade apenas perto das escolas. 

 

40 - O Instituto de Tecnologia dos Transportes da Universidade de Virginia, realizou um estudo 

detalhado sobre o comportamento de risco enquanto dirige, e constatou que usar dispositivos móveis 

ao volante pode aumentar em 400% o risco de acidente. De acordo com especialistas, é um risco 

muito maior que se o motorista estiver embriagado. De acordo com o código de Trânsito Brasileiro, 

dirigir o veículo usando fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou com telefone celular 

é considerado infração: 

a) Grave e multa. 

b) Gravíssima e multa. 

c) Média e multa. 

d) Leve e multa. 

e) Gravíssima. 


