MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO SELETIVO 001/2019
12 DE JANEIRO DE 2020

MOTORISTA

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
O fragmento do conto a seguir servirá como base para responder as questões de 01 a 03:
Lépida
Tudo lento, parado, paralisado.
- Maldição! - dizia um homem que tinha sido o melhor corredor daquele lugar.
- Que tristeza a minha - lamentava uma pequena bailarina, olhando para as suas
sapatilhas cor-de-rosa.
Assim estava Lépida, uma cidade muito alegre que no passado fora reconhecida
pela leveza e agilidade de seus habitantes. Todos muito fortes, andavam, corriam e
nadavam pelos seus limpos canais.
Até que chegou um terrível pirata à procura da riqueza do lugar. Para dominar
Lépida, roubou de um mago um elixir paralisante e despejou no principal rio. Após
beberem a água, os habitantes ficaram muito lentos, tão lentos que não conseguiram
impedir a maldade do terrível pirata. Seu povo nunca mais foi o mesmo. Lépida foi
roubada em seu maior tesouro e permaneceu estagnada por muitos anos.
Um dia nasceu um menino, que foi chamado de Zim.[...]
Disponível em: www.novaescola.org.br/ Acesso:29/12/2019
01)Sobre o texto é correto afirmar que:
a) A lentidão de Lépida foi o que chamou a atenção do pirata.
b) Lépida, antes do pirata, era uma cidade caracterizada pela alegria, leveza e agilidade.
c) Lépida, depois do pirata, era uma cidade caracterizada pela riqueza do povo.
d) Os habitantes estavam muito lentos por isso o pirata teve facilidade em roubá-los.
e) Lépida também era o nome da pequena bailarina.
02) Ao final do fragmento é possível inferir que:
a) por ser muito veloz, Zim, fará a diferença para a cidade.
b) a situação da cidade permanecerá igual.
c) o menino que nasceu provavelmente fará parte da situação atual dos habitantes de
Lépida.
d) há uma possibilidade de reverter a situação da cidade com o nascimento de Zim.
e) Zim será parceiro do pirata e juntos tomarão a cidade por completo.
03) “Lépida foi roubada em seu maior tesouro e permaneceu estagnada por muitos
anos.” Nesse trecho do conto o autor quis dizer que:
a) a cidade ficou chateada por muitos anos.
b) a cidade ficou parada por muitos anos.
c) a cidade ficou comovida por muitos anos.
d) a cidade se lamentou por muitos anos.
e) a cidade se fragilizou ao passar dos anos.
04) A alternativa que apresenta erro quanto à flexão do plural é:
a) avestruz - avestruzes
b) sótão – sótãos
c) troféu - troféis
d) refil - refis

e) revés – reveses
05) Em uma das alternativas abaixo há um vocábulo erroneamente grafado. Identifiqueo:
a) sobrancelha
b) beneficiente
c) mortadela
d) mendigo
e) asterisco

Matemática
6) Nesta época do ano é comum nas cidades litorâneas passeios de barco. Se uma
embarcação fizer 6 viagens por dia e em média levar 378 passageiros por viagem.
Quantas passageiros essa embarcação leva durante um dia?
(a) 2258.

(b) 2268.

(c) 1258.

(d) 1268.

(e) 2568.
7) Um hotel dispões de dois ambientes para eventos de modo em geral. Um dos
ambientes tem 14 fileiras com 8 cadeiras cada. O outro ambiente tem 7 fileiras com 12
cadeiras cada. Como os ambientes podem ser usados ao mesmo tempo e foram retiradas
12 cadeiras de cada ambiente para o concerto, qual o total de lugares (cadeiras)
disponíveis nos ambientes?
(a) 172 cadeiras.

(b) 185 cadeiras.

(c) 196 cadeiras.

(d) 145 cadeiras.

(e) 199 cadeiras.
9) Uma escola de natação promoveu uma competição entre seus alunos. Os finalistas
foram Gustavo e Leonardo. Gustavo venceu a prova com tempo de 3,35 minutos, já
Leonardo demorou 0,78 minutos a mais que Gustavo. Qual o tempo que Leonardo levou
para finalizar a prova?
(a) 4,53 minutos.

(b) 5,33 minutos.

(c) 4,28 minutos.

(d) 4,13 minutos.

(e) Nenhuma da resposta anteriores.

9) Gustavo utilizou R$ 40.000,00 num fundo de investimentos onde a rentabilidade é de
1,2% ao mês na modalidade de juros simples. Que valor Gustavo pode resgatar após 4
meses.
(a) R$ 40.400,80

(b) R$ 44.480,00

(c) R$ 42.280,00

(d) R$ 41.920,00

(e) R$ 43.320,12
10) Um muro foi construído em 18 dias por 4 pedreiros, se esses mesmos muro tivesse
sido construído por 6 pedreiros teria sido feito em quantos dias?

(a) 12 dias.

(b) 16 dias.

(c) 13 dias.

(d) 15 dias.

(e) 14 dias.

Conhecimentos Específicos
11 – Que penalidades estará sujeito que for pego dirigindo com CNH de categoria
diferente?
a) Infração grave, com retenção do veículo;
b) Infração gravíssima, com multa (2 vezes), retenção do veículo até a apresentação de
condutor habilitado;
c) Suspensão da CNH por 12 meses, além de multa;
d) Infração gravíssima, multa e cassação da CNH;
e) Apenas retenção do veículo até a apresentação de pessoa habilitada.
12 – Em qual das infrações aplica-se em dobro a multa prevista, em caso de reincidência
no período de 12 meses?
a) Dirigir com incapacidade física ou mental temporária;
b) Dirigir sem possuir CNH;
c) Seguir veículo de urgência com dispositivo luminoso acionado;
d) Dirigir sob efeito de álcool;
e) Dirigir descalço.
13 – Das infrações gravíssimas abaixo, qual a que tem como penalidade somente a
multa?
a) Transitar em velocidade superior a máxima em mais de 50%;
b) Dirigir com apenas uma das mãos por estar segurando ou manuseando celular;
c) Dirigir com CNH suspensa;
d) Dirigir com CNH vencida há mais de 30 dias;
e) Disputar corrida em via pública.
14 – Qual infração média que, caso haja reincidência no período de 12 meses, torna-se
infração grave?
a) Imobilizar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal;
b) Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo o transito;
c) Não promover a baixa de veículo irrecuperável;
d) Transportar cargas ou passageiros em desacordo com as condições estabelecidas em
relação ao tempo de permanência do condutor ao volante;
e) Não dar passagem pela esquerda quando solicitado.
15 – O trio: multa, apreensão e remoção do veículo acontece em que situação?
a) Veiculo portando equipamento antirradar;
b) Veículo não submetido à inspeção;
c) Veículo que apresenta tacógrafo com defeito;
d) Veiculo danificando a via, suas instalações e equipamentos;
e) Veículo que está ameaçando pedestres e ou veículos que cruzam a via.
16 – Além da multa, em que circunstancias um veículo será retido para regularização?
a) Com características gerais alteradas;
b) Em mau estado de conservação;

c) Tacógrafo com defeito;
d) Limpador de para-brisa não acionado sob chuva;
e) Todos os itens acima conduzem a retenção do veículo.
17 – Sobre luzes e sinais, indique a infração gravíssima.
a) Transitar com farol desregulado;
b) Transitar sem usar sinal luminoso para mudança de direção;
c) Transitar à noite sem usar luz baixa em locais iluminados;
d) Transitar à noite sem manter acesa a luz da placa traseira;
e) Todas as alternativas indicam infração gravíssima.
18 – Se em uma blitz, o condutor acredita que não está embriagado, realiza o teste de
bafômetro e for constatado embriagues, Quais serão as consequências?
a) Será dado início a um processo administrativo;
b) O condutor responderá por um crime de transito;
c) Se condenado por crime de transito, fica sujeito a uma pena de 6 meses a 3 anos de
detenção;
d) A pena que ele recebe ( detenção) pode ser convertida em prestação de serviços;
e) As alternativas se complementam, por isso todas estão corretas.
19 – Em dias de chuva deve-se ter um cuidado especial com aquaplanagem. Das regras
para sobressair-se a este fenômeno, qual deve ser desconsiderada?
a) Frear o veículo bruscamente para reestabelecer a aderência dos pneus com o solo;
b) Tirar o pé do acelerador e segurar firme na direção, até que a aderência se
reestabeleça;
c) Procurar não trafegar em velocidade superior a 80 Km/h;
d) É recomendável olhar pelo retrovisor e observar, andando em pista molhada, se
consegue ver as marcas dos pneus na via. Caso não a veja, reduza a velocidade;
e) Atenção redobrada com os pneus e nunca rodar com eles carecas.
20 – Impedir a ultrapassagem é considerada uma infração média, que rende 4 pontos na
CNH e gera uma multa de R$ 130,16. Agora, Se o veículo pedindo passagem for de
emergência, com sinais ligados, qual será a infração e o valor da multa?
a) Grave, 5 pontos na CNH e multa de R$293,47;
b) Gravíssima, 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47;
c) Gravíssima, 7 pontos na CNH e multa de R$ 880,41;
d) Média, 4 pontos na CNH e multa no valor de R$ 1467,35;
e) Gravíssima, 5 pontos na CNH e multa no valo de R$ 2.934,17.
21 – Há uma hierarquia na sinalização de transito. Assim sendo, que tipo de sinalização
prevalece sobre as demais?
a) Os sinais luminosos;
b) Dos condutores de veículos;
c) Dos pedestres para atravessar a via;
d) Do agente de transito;
e) Do passageiro de transporte coletivo.
22 – Qual é o tipo de faixa que permitem a ultrapassagem?
a) Amarelas continuas e seccionadas;
b) Contínuas;

c) Seccionadas;
d) Brancas contínuas;
e) Amarelas contínuas.
23 – Ao deparar-se com um sinal de advertência, qual deverá ser o procedimento do
condutor?
a) Parar repentinamente seu veículo;
b) Ligar o pisca alerta e seguir velocidade normal;
c) Redobrar a atenção e adotar uma postura segura;
d) Manter a velocidade normal, sem dar atenção à sinalização;
e) Buzinar para alertar outros motoristas para a iminência do perigo.
24 – Transito congestionado e lento? Use o acostamento. Em que casos é permitido
trafegar pelo acostamento?
a) Quando a pista estiver congestionada;
b) Quando, devido a problema mecânico, o seu veículo estiver lento;
c) Para acessar imóveis próximos ou fazer conversões;
d) Para ultrapassagem de veículos muito lentos;
e) Para rebocar um veículo acidentado ou com problemas mecânicos.
25 – O que andar em uma velocidade compatível com a segurança possibilita ao
condutor?
a) Forçar a saída do veículo que estiver à sua frente para um dos lados da via;
b) Frear rapidamente, sem se preocupar com os demais veículos;
c) Realizar ultrapassagem pela direita;
d) Manter uma conversa animada com os passageiros;
e) Perceber antecipadamente os riscos e agir prontamente para evita-los ou controla-los.
26 – O Código de Transito Brasileiro ( CTB ) salienta que o motorista defensivo deve
ter atenção difusa isto é, o condutor precisa ver tudo o que acontece:
a) Apenas à frente de seu veículo;
b) Apenas à sua frente e nos lados do seu veículo;
c) Apenas à sua frente e atrás do seu veículo;
d) À sua frente, à direita, à esquerda e atrás;
e) Apenas à frente e nos espelhos dos retrovisores.
27 – O transito está produzindo temor nas pessoas quando necessitam viajar. São
muitos acidentes. A segurança de transito na via depende:
a) Da atuação das autoridades de transito;
b) Da inexistência de animais selvagens próximo às vias;
c) De uma boa manutenção dos veículos;
d) De legislação flexível;
e) Do comportamento de todos os elementos envolvidos no transito.
28 – É muito comum deparar-se com acidentes de pequena e grandes proporções. Em se
tratando de fratura, Indique um procedimento considerado incorreto.
a) Impedir o deslocamento das partes, para evitar maiores danos;
b) Movimentar a vítima o mínimo possível;
c) Encaixar os ossos fraturados, o mais rápido possível;
d) Improvisar, podendo usar vários materiais como talas;

e) Colocar talas para sustentar o membro atingido.
29 - Qual é o objetivo do atendimento inicial que é feito no local de um acidente?
a) Manter a vítima viva, sem se preocupar com as consequências;
b) Socorrer a vítima evitando despesas hospitalares;
c) Auxiliar a vítima e evitar consequências danosas no atendimento e no transporte;
d) Catar os pertences da vítima para que ninguém se aproprie;
e) Preparar a vítima para cirurgia.
30 – Assinale a alternativa que indica a importância do transito em nossa sociedade.
a) Deslocarmo-nos de um local para o outro, como motoristas;
b) Deslocarmo-nos de um ponto a outro como passageiros ou pedestres;
c) Enviarmos as mercadorias que produzimos;
d) Recebermos os produtos que consumimos;
e) Todas as alternativas estão corretas.

