Município de Coronel Freitas - SC
Processo Seletivo 005/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

MOTORISTA
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
as 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. Ao final da prova encontra-se o seu Cartão resposta o qual possui sua identificação e a
identificação por código de barras o qual você deverá opor a sua assinatura.
7. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá pintar o quadro da alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
02
A
C
D
03
A
B
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
8. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
9. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
10. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital do Processo Seletivo 005/2018.
11. Boa prova.
12. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto abaixo e responda a questão de numero 01.
Pirataria
A pirataria é toda violação aos direitos de criação e já é vista por muitos especialistas como o
"crime do século XXI". É uma atividade ilegal que causa prejuízos crescentes à economia, à
geração de empregos (não só no Brasil, mas no mundo todo) e, principalmente, prejuízos aos
consumidores. Segundo a INTERPOL (Polícia Internacional), a pirataria mundial, atualmente,
movimenta mais recursos financeiros que o narcotráfico.
O crime de pirataria é uma atividade financiada por grandes grupos de máfias internacionais
organizadas, que trazem para o Brasil os mais diversos tipos de mercadorias. São roupas,
tênis brinquedos, CDs, remédios, óculos, peças de automóveis, luvas cirúrgicas, entre outros,
que não seguem qualquer padrão de segurança e qualidade. Esses produtos acabam
frustrando os consumidores, podendo, inclusive, causar danos irreparáveis à saúde.
(Fonte: www.administradores.com.br/mobile/noticias/negocios/pratica-da-pirataria-apesar-de-comum-e-crimecontra-lei-de-marcas-e-patentes/16154/).

01- Segundo o texto pode-se afirmar que:
a) Os produtos piratas são muito mais baratos e de qualidade superior.
b) Apesar de ser uma atividade ilegal, não causa prejuízos à economia.
c) O consumidor que utilizar produtos piratas pode por a própria vida em risco, pelo motivo
de na maioria das vezes, eles serem de qualidade inferior.
d) A pirataria gera uma grande geração de empregos.
02- Assinale a única opção que apresenta sequência incorrreta de divisão silábica.
a)
b)
c)
d)

A- do- les-cen-te / e-ven-tu-a-li-da-de / e-xaus-tão.
A-do-le-scen-te / la-bo-ra-tó-ri-os / e-ni-gma.
Res-sen-ti-men-to / as-cen-der / e-pi-lép-ti-co.
La-bo-ra-tó-rios / di-ag-nós-ti-co / bi-ó-gra-fos.

03- Assinale a alternativa que apresenta a classificação das palavras pela seguinte ordem:
PROPAROXÍTONA-OXÍTONA E PAROXÍTONA.
a)
b)
c)
d)

Açaí - fóssil - sonâmbulo.
Maraú - cônsul - Trôpego.
Caráter - antídoto - sonâmbulo.
Íngreme - piraí - dólmen.

04- Tendo em vista as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal
está correta.
a) O nome secreto de Deus era o princípio ativo da criação, mas dizê-lo por completo
equivalia a um sacrilégio ao pecado de saber mais do que convinha.
b) Ela o esperava já faziam duas semanas.
c) Foi nós quem resolvemos aquela questão.
d) Fui eu que abriu a porta para o agente de polícia.
05- Tenho 568 bolas de gude e irei dividir entre meus amigos João, Carlos, Paulo e Patrick.
Quantas bolas de gude cada um de meus amigos vai receber?
a)
b)
c)
d)

113.
123.
142.
152.

06- Maria Helena vai fazer uma tarde de brincadeiras com suas amigas e têm para servir de
lanche 10 laranjas, 23 bananas, 09 peras, 11 caquis, 15 maçãs, 01 melancia, 02 melões, 04
pacotes de bolacha recheada, 03 barras de chocolate e 04 caixas de suco. Quantas frutas
Maria Helena têm para lanchar com suas amigas?
a)
b)
c)
d)

60.
71.
78.
82.

07- Pedro tinha 810 figurinhas da copa, colou 15 em cada página de um álbum. Quantas
páginas tem o álbum de Pedro?
a)
b)
c)
d)

45.
54.
64.
75.

08- Tadeu tem em seu bar 02 caixas de cerveja em cada uma tem 24 garrafas e 03 caixas de
refrigerante de 1 litro com 12 garrafas cada caixa. Quantas garrafas têm ao todo no bar de
Tadeu.
a)
b)
c)
d)

05.
36.
48.
84.

09- Sobre o município de Coronel Freitas- SC é incorreto afirmar:
(Fonte: www.coronelfreitas.sc.gov.br.).

a) As Divisas Intermunicipais de Coronel Freitas são: Quilombo, Marema, Cordilheira Alta,
Chapecó, Nova Itaberaba, Nova Erechim, Águas Frias, União do Oeste.
b) Coronel Freitas faz limite ao Oeste com Nova Itaberaba, Nova Erechim e Águas Frias.
c) Coronel Freitas possuí 25 comunidades: Linha Esperancinha, Roncador, Barro
Preto, Esperança, José Luiz Maia, Simões Lopes, Favareto, Antinhas, Cairú, Abelardo
Luz, Querência, Monte Alegre, Linha Savares, Alto Ipiranga, Três Casas, Alto Rui
Barbosa, Rui Barbosa, Julio de Castilho, São Cristóvão, Palmeira Maia, Olinda, Zeni,
São Miguel, Saltinho e Santa Fé.
d) Coronel Freitas está localizado na região Oeste do Estado de Santa Catarina, 26º50" de
latitude Sul e 52º45" de longitude W.GR, a uma altitude média de 400 metros acima do
nível do mar.
10- Conforme o Art. 8º e seus incisos, da Lei Municipal nº 2.078 de 18 de junho de 2015, são
formas de provimento de cargo público exceto:
a)
b)
c)
d)

Reversão.
Aproveitamento.
Reintegração.
Resolução.

Conhecimentos Específicos
11- Sobre as regras de velocidade que estabelecem o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a
alternativa incorreta:
a) A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda,
obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de
Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o
propósito de entrar à esquerda.
b) As regras de preferência estabelecidas no CTB são para locais onde não haja
sinalização (seja ela por placas ou semafórica), pois nesse caso, por hierarquia,
prevalece a sinalização. Nos locais onde não há sinalização é que prevalece a regra
geral, seja quando o cruzamento é com uma rodovia, com uma rotatória, ou outra via
transversal.
c) Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de
fiscalização e operação de trânsito, e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito,
gozam de livre circulação, mas não de estacionamento e parada, devendo obedecer a
sinalização vigente, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por
dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente,
observadas as devidas disposições do CTB.
d) Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na
via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde
que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo
CONTRAN.
12- Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto abaixo:
“Nas ______________ quando não houver acostamento ou quando não for possível a
utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade
sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento
de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança
ficar comprometida.”
a)
b)
c)
d)

Vias congestionadas.
Vias marginais.
Vias meia pista.
Vias rurais.

13- Nas afirmações abaixo, assinale (V) se for verdadeira e (F) se for falso, e em seguida
marque a alternativa correta:
( )O acidente é evitável por todas as pessoas e entidades, voltadas direta ou indiretamente,

para a prevenção de acidentes.
( )Acidente inevitável é aquele em que o condutor deixou de fazer quase tudo o que

razoavelmente poderia ter feito para evitar o acidente.
( )Acidentes causados pelo mau estado de conservação do veículo ou por um buraco na via,

são exemplos de acidentes evitáveis.
( )Acidente evitável é aquele que acontece mesmo com todos os cuidados indispensáveis
para um trânsito seguro.
a)
b)
c)
d)

F - F - F - F.
F - F - V - F.
V - F - V - F.
V - V - V - V.

14- Na condução de um veículo sob as condições adversas de chuva e ou neblina, assinale a
alternativa abaixo que está incorreta:
a) Com chuva é necessária uma distância maior para parar o veículo (mais que o dobro
que em pista seca), isso porque diminui a aderência dos pneus.
b) Neblina é quando ocorre o vapor d´água e é submetido ao resfriamento, formando uma
névoa parecida com uma nuvem. Nessas situações, mesmo que não haja acostamento,
pare o carro e acione o pisca-alerta.
c) Nos casos de queimadas, redobre sua atenção, feche os vidros e reduza a velocidade.
Ligue o farol baixo e, após entrar no trecho com fumaça, não pare o veículo na via.
d) O embaçamento dos vidros ocorre devido à diferença entre as temperaturas externa e
interna do veículo. Para melhorar a visibilidade, feche todos os vidros, ligue o arcondicionado e acione o desembaçador elétrico traseiro.
15- Nas alternativas abaixo, assinale àquela que se constituí uma imperícia na condução do
veículo:
a) Avançar o sinal vermelho.
b) Conduzir veículo que apresente equipamento obrigatório inoperante.
c) Não conseguir manter o veículo parado em um aclive (controle de embreagem), estando
o trânsito congestionado.
d) Trafegar a uma velocidade de 100Km/h em uma via de 40Km/h.
16- Em qual tipo de sinalização de trânsito, a forma padrão das placas é quadrada, devendo
uma das diagonais ficar na posição vertical, e estão associadas as cores amarela e preta?
a)
b)
c)
d)

Sinalização Complementar.
Sinalização de Advertência.
Sinalização de Indicação.
Sinalização de Regulamentação.

17- Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em seguida, assinale a alternativa
correta:
I. Ao prestar socorro em acidentes com motociclistas, uma das primeiras atitudes a se
tomar, é retirar o capacete a fim de melhorar a oxigenação da vítima.
II. No local de um acidente de trânsito, em hipótese alguma deve se retirar o cinto de
segurança da vítima, até que chegue a equipe de socorro especializada.
III. Quanto ao uso de torniquete, podemos afirmar que é utilizado apenas por profissionais e
mesmo assim, em caráter de exceção.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

As afirmações I, II e III são verdadeiras.
Somente a afirmação III é verdadeira.
Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

18- Assinale a alternativa no qual a placa de sinalização representada não existe no Código de
Trânsito Brasileiro:

a)

b)

c)

d)
19- O objetivo de uma vistoria veicular é evitar que veículos fora das especificações dos
fabricantes ou sem condições de uso sejam legalizados. Na Vistoria para transferência de
veículos qual dos itens abaixo é verificado?
a) Ar condicionado.
b) Freios ABS.
c) Lanternas de freio, de posição, luz de ré, acionamento das setas, acionamento
intermitente de emergência.
d) Vidros Elétricos.
20- Se o termostato de um veículo estiver defeituoso, que defeito ele pode apresentar?
a)
b)
c)
d)

O motor apresenta corrosão e borras.
O motor de arranque não exerce sua função.
Pane seca.
Superaquecimento do motor.

