
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ 

PROCESSO SELETIVO 01/2017  

CADERNO DA PROVA OBJETIVA 

 

 

CARGO: MOTORISTA   

 

 

CANDIDATO: ________________________________________  

 

 

 

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS: 

 

 Comunicar-se com outros candidatos.  

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.  

 Sair com material referente à prova.  

 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 

errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 01 

(uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma 

delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, 

use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 

CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz 

parte das normas para transparência na fiscalização do PROCESSO SELETIVO.  

11. A duração da prova será de 2h30min. 





 

 
01. Indique a alternativa em que a divisão 

silábica está correta: 

a) Ca-rro-ça. 
b) As-cen-der. 
c) Ilha-do 
d) Cre-sça. 
 
02. A frase em que a palavra sublinhada 
foi usada de forma errada está na 
alternativa: 
 
a) As lâmpadas fluorescentes são mais 

econômicas. 
b) O negro tem sido muito descriminado 

neste país. 
c) O criminoso foi pego em flagrante. 
d) A loja faliu há alguns anos. 

 
03. “(...) legitimar as ações organizacionais 
de interesse público.” É possível substituir 
a palavra “legitimar” por: 
 
a) Enjeitar. 
b) Consagrar. 
c) Renunciar. 
d) Repelir. 

 
04. Assinale a alternativa que a letra J 
deve ser substituída pela letra G: 
 
a) Garajem. 
b) Relampejar. 
c) Canjica. 
d) Cerveja. 

 
05. Assinale a frase abaixo em que há a 
necessidade do uso da crase: 
 
a) Andar a pé. 
b) Dinheiro a rodo. 
c) As 14h. 
d) A pessoas ilustres. 

 
06. Se 02 bananas custam um valor total 
de R$ 2,50, pode-se afirmar que 05 
bananas custam: 
 
a) R$ 4,50 
b) R$ 6,25 
c) R$ 7,25 
d) R$ 10,00 

 
07. Um dos responsáveis pelo 
desenvolvimento da arquitetura moderna, 

o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer 
nasceu em 15 de dezembro de 1907 e 
faleceu em 5 de dezembro de 2012. Com 
base nisso, é correto afirmar:  
 
a) Oscar Niemeyer faleceu com 104 

anos. 
b) Oscar Niemeyer faleceu com 102 

anos. 
c) Oscar Niemeyer faleceu com 100 

anos. 
d) Oscar Niemeyer faleceu com 97 anos. 

 
08. De acordo com dados que constam na 
página do Município 
(www.aguasdechapeco.sc.gov.br/), a 
cidade de Águas de Chapecó/SC, conta 
com quantos habitantes? Aponte a única 
resposta que traz a estimativa correta:  
 
a) 6.412 (seis mil quatrocentos e 
doze) habitantes; 
b) 5.036 cinco mil e trinta e seis) 
habitantes; 
c) 8.001 (oito mil e um) habitantes; 
d) 7.038 (sete mil e trinta e oito) 
habitantes; 
 
09. Santa Catarina é uma das 27 unidades 
federativas do Brasil, localizada no centro 
da região Sul do país. É o vigésimo estado 
brasileiro com maior extensão territorial e 
o décimo primeiro mais populoso, além de 
ser o nono estado mais povoado. Quantos 
municípios o Estado de Santa Catarina 
possui? 
 
a) 295 municípios; 
b) 395 municípios; 
c) 592 municípios; 
d) 255 municípios; 
 
10. Conforme informações extraídas do 
site do Município, quantos Eleitores 
existem no Município de Águas de 
Chapecó/SC?  
 
a) 4.832 (quatro mil oitocentos e trinta 

e dois) eleitores; 

b) 4.000 (quatro mil) eleitores; 

c) 3.998 (três mil novecentos e 

noventa e oito) eleitores; 

d) 4.050 (quatro mil e cinqüenta) 

eleitores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_estados_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o


 

 
11. Em alguns motores 16V o comando de 

válvulas de admissão traz uma tecnologia 

chamada de Comando de Válvulas 

Variável. Este recurso melhora o 

enchimento do cilindro em todas as 

rotações. É um comando hidráulico que é 

acionado através de uma válvula elétrica, 

controlada pela central de: 

a) Injeção Eletrônica. 
b) Ignição. 
c) Comando de válvulas. 
d) Solenóide. 
 
12. As válvulas são hastes que possuem 
uma das extremidades achatadas, em 
forma de disco, e que se assentam 
perfeitamente em suas sedes no cabeçote. 
Existem dois tipos de válvulas conforme 
suas funções, sendo elas: 
 
a) Válvulas de corrosão e válvulas de 

elevamento. 
b) Válvulas de admissão e válvulas de 

elevamento. 
c) Válvulas de admissão e válvulas de 

escapamento. 
d) Válvulas de corrosão e válvulas de 

escapamento. 
 
13. Os casquilhos servem de guia e apoio 
para os órgãos giratórios em regime de 
velocidade e cargas elevadas. Estes 
componentes possuem na sua superfície 
um material especial antifricção, para 
reduzir o atrito, desgaste das peças e 
possíveis grimpamentos. O casquilho é 
constituído basicamente de: 
 

a) Capa, biela e motor pólo. 
b) Ressalto de localização, orifício de 

óleo e canal de óleo. 
c) Canal de lubrificação do pino, 

válvulas e ignição. 
d) Pé da biela, pinos e bucha de 

bronze. 
 

14. Os cilindros podem ser usinados 
diretamente no bloco do motor, ou 
separados. Quando são usinados no bloco 
são chamados de _______ e quando são 
separados são chamados de _______. 
 
Completa corretamente as lacunas do 
texto a alternativa: 

 
a) Camisas; cilindros. 
b) Cilindros; camisas. 
c) Pinos; ligas. 
d) Ligas; pinos. 

 
15. Após o vencimento da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) o motorista 
ainda pode dirigir por: 
 
a) 10 dias. 
b) 15 dias. 
c) 30 dias. 
d) 60 dias. 
 
16. Devido a sucessivas infrações de 
transito, pode se instaurar um processo 
administrativo contra o motorista para 
suspensão do seu direito de dirigir. Esse 
processo é instalado após o motorista 
acumular: 
 
a) 10 ou mais pontos negativos na 

CNH. 
b) 20 ou mais pontos negativos na 

CNH. 
c) 25 ou mais pontos negativos na 

CNH. 
d) 30 ou mais pontos negativos na 

CNH. 
 
17. A ultrapassagem de outro veículo em 
movimento deverá ser feita pela esquerda, 
obedecida a sinalização regulamentar, 
exceto quando o veículo a ser 
ultrapassado estiver sinalizando o 
propósito de entrar à esquerda. Todo 
condutor deverá, antes de efetuar uma 
ultrapassagem, certificar-se de que: 
 
I - Nenhum condutor que venha atrás haja 
começado uma manobra para ultrapassá-
lo. 
II - Quem o precede na mesma faixa de 
trânsito não haja indicado o propósito de 
ultrapassar um terceiro. 
III - A faixa de trânsito que vai tomar esteja 
ocupada. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 



 

 
18. Segundo o Código de Trânsito 
Brasileiro, nas interseções e suas 
proximidades, o condutor: 
 
a) Não poderá efetuar ultrapassagem. 
b) Deverá reduzir a velocidade para 
efetuar a ultrapassagem. 
c) Deverá deslocar-se para faixa da 
esquerda para efetuar a ultrapassagem. 
d)  Deverá deslocar-se para faixa da 
direita para efetuar a ultrapassagem. 

 
19. Responda V para verdadeiro e F para 
falso com relação às situações indicadas 
para utilização do pisca-alerta: 
 
(__) Em imobilizações ou situações de 
emergência. 
(__) Quando a regulamentação da via 
assim o determinar. 
(__) Quando sob chuva forte, neblina ou 
cerração. 
 
Assinale a alternativa que traz a sequência 
correta: 
 

a) V – F – F. 
b) V – V – F. 
c) F – V – V. 
d) F – F – V. 

 
20. Em pesquisas realizadas em todo 
mundo, identificou-se que a principal 
causa de acidentes de trânsito (64%) está 
associada a problemas: 
 
a) Mecânicos. 
b) Da via. 
c) Com o condutor. 
d) Ecológicos. 
 
21. O cinto de segurança existe para 
limitar a movimentação dos ocupantes de 
um veículo, em caso de acidente ou numa 
freada brusca. Nesses casos, o cinto 
impede que as pessoas se choquem com 
as partes internas do veículo ou sejam 
lançadas para fora dele, reduzindo assim a 
gravidade das possíveis lesões. Considere 
as afirmativas sobre o uso correto do cinto 
de segurança: 
 
I – Deve ser ajustado firmemente ao corpo, 
sem deixar folgas. 
II - A faixa inferior deve ficar acima do 
abdome, sobretudo para as gestantes. 

III - A faixa transversal deve vir sobre o 
ombro, atravessando o peito, sem tocar o 
pescoço. 
  
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 
22. Considere algumas regras básicas de 
trânsito, responda verdadeiro (V) ou falso 
(F) e assinale a alternativa que traz a 
sequência correta: 
 
(__) Se não houver sinalização, a 
preferência de passagem é do veículo que 
se aproxima do cruzamento pela 
esquerda. 
(__) Se houver a placa PARE no seu 
sentido de direção, deve-se parar, 
observar se é possível atravessar e só aí 
movimentar o veículo. 
(__) Numa rotatória, a preferência de 
passagem é do veículo que estiver 
entrando na rotatória. 
(__) Havendo sinalização por semáforo, o 
condutor deve fazer a passagem sob a luz 
verde. Sob a luz amarela, deve-se reduzir 
a marcha e parar. Sob a luz amarela, só se 
deve fazer a travessia se já tiver entrado 
no cruzamento ou se essa condição for a 
mais segura para impedir que o veículo 
que vem atrás colida com o seu. 
 
a)  V – F – V – F. 
b)  V – V – F – F. 
c)  F – V – F – V. 
d)  F – F – V – V. 

 
23. Os Poderes Administrativos são 
inerentes à Administração Pública e 
possuem caráter instrumental, ou seja, são 
instrumentos de trabalho essenciais para 
que a Administração possa desempenhar 
as suas funções atendendo o interesse 
público. Com relação à classificação dos 
poderes administrativos entende-se por 
Poder Discricionário: 
 

a) O Poder que tem a Administração 
Pública de praticar certos atos "sem 
qualquer margem de liberdade". 

b) Aquele pelo qual a Administração 
distribui e escalona as funções de seus 



 

 
órgãos, ordena e rever a atuação de 
seus agentes, estabelece a relação de 
subordinação entre os servidores 
públicos de seu quadro de pessoal. 

c) Aquele pelo qual a Administração 
Pública de modo explícito ou implícito, 
pratica atos administrativos com 
liberdade de escolha de sua 
conveniência, oportunidade e conteúdo. 

d) Aquele através do qual a lei permite a 
Administração Pública aplicar 
penalidades às infrações funcionais de 
seus servidores e demais pessoas 
ligadas à disciplina dos órgãos e 
serviços da Administração. 
 

24. Sinais vitais são aqueles que indicam a 
existência de vida. São reflexos ou indícios 
que permitem concluir sobre o estado 
geral de uma pessoa. Os sinais vitais 
sobre o funcionamento do corpo humano 
que devem ser compreendidos e 
conhecidos são: 
 
a)  A temperatura, a pressão arterial, os 

índices de glicose e a cor da pele. 
b)  Os índices de glicose, a cor da pele, a 

frequência cardíaca e a frequência 
respiratória. 

c)  A pressão arterial, a frequência 
cardíaca, a cor da pele e os índices de 
glicose. 

d)  A temperatura, a pressão arterial, a 
frequência cardíaca e a frequência 
respiratória. 

 
25. Um conjunto de direitos que dá à 
pessoa a possibilidade de participar 
ativamente da vida e do governo de seu 
povo é o conceito de: 
 
a) Controle social. 
b) Comunidade. 
c) Cidadania  
d) Ética  

 


