MUNICÍPIO DE SALTINHO
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
01 DE DEZEMBRO DE 2019

MOTORISTA

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 20 (questões) 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.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do
caderno de questões para conferir com o gabarito oficial.

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.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso
Público, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta,
implicará na eliminação do candidato do Concurso.

BOA SORTE!

Português
Tirinha para as questões 01 e 02:

Disponível em: www.paisqueeducam.com.br Acesso em:13/11/2019.

01)O objetivo da tirinha é:
a) mostrar que a criança não tem voz, ou seja, não tem uma vida normal de criança.
b) incentivar que a criança estude mesmo que isso para ela não seja importante.
c)apontar a necessidade de não deixar as crianças ociosas.
d) demonstrar a importância da figura do adulto na vida da criança.
e) reconhecer a importância dos estudos e que para se divertir a criança tem outros
momentos.
02) Nos fragmentos “...horas você vai...” e “às seis na música...” as palavras
sublinhadas são acentuadas. Uma das assertivas abaixo apresenta erro em relação à
acentuação das palavras. Assinale-a:
a)efêmero e fósforo
b) gratúito e rúbrica
c) túnel e ambulância
d)ângulo e ímpar
e)dominó e bambolê
03) As palavras HORAS e DUAS são classificadas, respectivamente, como:
a) ambas trissílabas
b) trissílaba e dissílaba
c) ambas monossílabas
d) dissílaba e monossílaba
e) ambas dissílabas
04)Em uma das alternativas abaixo pelo menos um dos vocábulos está grafado
incorretamente. Marque-a:
a) tigela - assessor
b) excelente - assentar
c) extração - encaicha
d) majestade - carroça
e) expediente - excesso

05) Complete com MAL ou MAU:
1- Aquele menino é ...............
2-Fabiano passou .................ontem na escola.
3-Ele ainda escreve muito...............
4- Era conhecido com uma pessoa de .......... -caráter.
a)mal- mau – mal – mal
b) mau – mal – mal - mau
c) mau – mal – mau - mal
d) mal – mau – mau - mau
e) mal – mal – mau - mau

Matemática
6) Gustavo chegou em casa com o seguinte questionamento para seu pai.
Pai a professora passou um problema de expressão algébricas que diz o
seguinte: Que número que adicionado ao seu quíntuplo resulta em 108. Com
base nessas informações que número que satisfaz essa expressão?
(a) 13.
(b) 15.
(c) 17.
(d) 18.
(e) 19.
7) Para concluir uma calçada de 28 metro de comprimento foram utilizados
6048 peças de paver ( uma peça pré-moldadas de concreto destinada à
pavimentação de obras). Então para construir uma calçada com 50 metros de
comprimento e com a mesma largura são necessárias quantas peças de
paver?
(a) 9380.
(b) 8748.
(c) 10800.
(d) 11328.
(e) 9448.
8) Leonardo pretende aplicar R$ 4.800,00 em um fundo que rende 1,2% ao
mês na modalidade de juro simples. Se Leonardo aplicar essa quantia por 5
meses qual o montante.
(a) R$ 5108,00.
(b) R$ 5088,00.
(c) R$ 4918,00.
(d) R$ 4978,00.
(e) R$ 5288,00.

9) Marta participou de pedalada ecológicas de 176 km, sendo que
primeiro dia, já no segundo dia fez
distância percorrida no terceiro dia.
(a) 64 km.
(b) 72 km.
(c) 55 km.
(d) 81 km.
(e) 66 km.

ela fez no

desse e o restante no terceiro dia. Qual a

10) Em uma escola há 568 alunos deste total 71 alunos pediram transferência
para oura unidade escolar. Qual o valor em porcentagem que representa o
número de alunos transferidos.
(a) 12,5%.
(b) 9,75%.
(c) 16%.
(d) 13,35%.
(e) 11.11%.

Conhecimentos Específicos
11 – A princípio, todo condutor de veículo automotor deve estar ciente de que:
a) Tem a obrigação de conhecer e cumprir a legislação de trânsito;
b) Estará sujeito a multas e demais penalidades sempre que transgredir as leis
de trânsito;
c) É responsável por todos os seus atos no trânsito;
d) O desconhecimento da lei não poderá ser usado no intuito de se defender da
infração;
e) Todas as alternativas acima estão corretas.
12 – A obrigatoriedade do curso de reciclagem deverá ocorrer nas seguintes
situações, exceto:
a) Quando da suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH);
b) Quando for necessário à sua reeducação (do infrator);
c) Se se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído,
independente de processo judicial;
d) A qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco
a segurança do trânsito;
e) Quando for constatado que ele trafega sem constituir perigo ou obstáculo
para os demais elementos do trânsito.

13 – 2016 representa uma grande alteração de algumas leis de trânsito. Em
maio de 2016, surgiu a lei que alterou ou reajustou o valor das multas. Pela
nova lei (Lei nº 13.281), a multa por “usar qualquer veículo para,
deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem
autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela”,
cometerá que infração e qual será o valor da multa?
a) Infração gravíssima multiplicada por 5 (cinco) (R$ 1.467, 35);
b) Infração gravíssima multiplicada por 10 (dez) (R$ 2.934,70);
c) Infração gravíssima multiplicada por 20 (vinte) (R$5.869, 40);
d) Infração gravíssima multiplicada por 30 (trinta) (R$ 8.804, 10);
e) Infração gravíssima multiplicada por 60 (sessenta) (R$ 17.608,20).
14 – Poderá acontecer de você estar trafegando e em determinado ponto da
via deparar-se com um acidente. Nada grave, as vítimas apresentam apenas
ferimentos leves. Qual deverá ser o procedimento a ser tomado antes de
chegar socorro especializado?
a) Arrastar as vítimas até uma sombra para evitar a desidratação;
b) Procurar fazer curativos;
c) Lavar os ferimentos com água corrente;
d) Manter as vítimas em movimentos rápidos (de preferência correndo), a fim
de ajudar a circulação sanguínea;
e) Apenas usar o telefone e avisar os familiares e deixá-los a sós.
15 – Assinale a alternativa que contempla duas infrações gravíssimas que são
multiplicadas por 10 (dez):
a) Dirigir sob influência de álcool ou outra substância entorpecente; ultrapassar
pela contramão em curvas;
b) Deixar de prestar ou providenciar socorro às vítimas de acidentes; promover
ou participar de competição na via sem autorização;
c) Efetuar retorno passando por cima de calçadas; não dar preferência a
pedestres portadores de deficiência;
d)Efetuar manobras perigosas em via pública; forçar passagem entre veículos
que estejam ultrapassando
e) Estacionar nas vagas reservadas às pessoas com deficiências ou idosos,
sem credencial que comprove tal condição; não parar em sinal vermelho ou de
parada obrigatória.
16 – Sobre o transporte de escolares, quais são os requisitos indispensáveis a
seu condutor? Qual das alternativas abaixo está incorreta?
a) Ter idade superior a 21 anos;
b) Ser habilitado na categoria “B”;
c) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente
em infrações médias durante os 12 últimos meses;
d) Ter idade superior a 20 anos, quando demonstrar habilidade com o veículo;

e) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do
CONTRAN.
17 – A questão da embriaguez no trânsito brasileiro é antiga. A fiscalização se
intensifica. Caso o condutor se recusar a fazer qualquer teste que ateste seu
estado alcoólico, estará ainda assim, sujeito a que penalidades?
a) Infração gravíssima (5X), recolhimento da CNH, apreensão e remoção do
veículo e suspensão do Direito de Dirigir;
b) Infração gravíssima, suspensão do Direito de Dirigir e recolhimento da CNH;
c) Infração gravíssima (10X), multa, recolhimento da CNH, apreensão e
remoção do veículo e suspensão do Direito de Dirigir;
d) Infração grave (10X), recolhimento da CNH, apreensão e remoção do
veículo e suspensão do Direito de Dirigir;
e) Infração gravíssima (20 X), multa e cassação da CNH.
18 – A sinalização horizontal (sinais que se apresentam no pintados ou
desenhados sobre o piso) tem como função:
a) Orientar a circulação;
b) Direcionar o fluxo de veículos e pedestres;
c) Ajudar a complementar a sinalização vertical;
d) Auxiliar o condutor a focar sua atenção no leito da pista;
e) Todas as alternativas acima estão corretas.
19 – Estatisticamente, sabe-se que grande parcela dos acidentes de trânsito
tem como responsável o próprio condutor. As causas resumem-se a três
fatores: Negligência, Imprudência e Imperícia. Indique a alternativa que melhor
caracteriza a Negligência do condutor.
a) Transgredir intencionalmente as regras básicas de segurança;
b) Não saber como agir frente a situações adversas;
c) Arrisca-se, dirigindo em alta velocidade e realizando ultrapassagens
perigosas;
d) Não obedecer às leis de trânsito e não praticar as técnicas de direção
defensiva;
e) Dirigir perigosamente, sem levar em consideração condições adversas
existentes quando trafega.
20 – Dos elementos da Direção e Pilotagem Defensiva, assinale a alternativa
incorreta:
a) É dever do condutor CONHECER as leis e as normas de trânsito, o veículo e
as condições adversas;
b) A ATENÇÃO se caracteriza por focar a visão somente a frente do veículo a
fim de evitar uma colisão;

c) A PREVISÃO decorre da observância de tudo o que acontece no trânsito, o
que possibilita ao cérebro antecipar possíveis acontecimentos, evitando
surpresas;
d) A HABILIDADE se manifesta no conhecimento do veículo e seus
equipamentos, permitindo um manuseio com controle em qualquer situação.

