
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE JUPIÁ 

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 Duas Horas. 





 

 
O Pastor Mentiroso 
 

Era uma vez um Pastorzinho que costumava 

levar o seu rebanho para a serra a pastar. 
Como estava sozinho durante todo o dia, 

aborrecia-se muito. Então pensou numa 

maneira de ter companhia e de se divertir 
um pouco. Voltou-se na direção da aldeia e 

gritou: 

– Lobo! Lobo! 

Os camponeses correram em seu auxílio. 
Não gostaram da graça, mas alguns deles 

acabaram por ficar junto do Pastor por 

algum tempo. O rapaz ficou tão contente 
que repetiu várias vezes a façanha. 

Alguns dias depois, um Lobo saiu da 

floresta e atacou o rebanho. O rapaz pediu 
ajuda, gritando ainda mais alto do que 

costumava fazer: 

– Lobo! Lobo! 
Como os camponeses já tinham sido 

enganados várias vezes, pensaram que era 

mais uma brincadeira e não o foram ajudar. 

O Lobo pôde encher a barriga à vontade 
porque ninguém o impediu. 

Quando regressou à aldeia, o rapaz 

queixou-se amargamente, mas o homem 
mais velho e sábio da aldeia respondeu-lhe: 

– Na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. 

 
Moral da história: Mentir acaba sempre por 
trazer as suas consequências. 
Ninguém acredita em um mentiroso, mesmo 
quando ele fala a verdade… 
 

(http://www.fabulasecontos.com/o-pastor-
mentiroso/) 

 

1) Por que os camponeses não foram ajudar 

o Pastorzinho, na última vez que ele gritou? 
 

a) Como os camponeses já tinham sido 

enganados várias vezes, pensaram que era 
mais uma brincadeira e não o foram ajudar. 

b) Como os camponeses não tinham sido 

enganados várias vezes, pensaram que era 
mais uma brincadeira e não o foram ajudar. 

c) Como os camponeses já tinham sido 

enganados várias vezes, não pensaram que 
era mais uma brincadeira e não o foram 

ajudar. 

d) Como os camponeses já tinham sido 

enganados várias vezes, pensaram que não 
era mais uma brincadeira e não o foram 

ajudar. 

 
2) Por que o Pastorzinho aborrecia-se muito 

durante o dia? 

 
a) Porque as ovelhas davam muito trabalho. 

b) Porque sentia-se sozinho. 
c) Porque apareciam muitos lobos. 

d) Porque estava distante de casa. 

 
3) As palavras PASTORZINHO, LOBO, 

FLORESTA E CAMPONESES são: 

 
a) Artigo 

b) Verbo 

c) Substantivo 

d) Numeral 
 

4) “O rapaz ficou tão CONTENTE que 

repetiu várias vezes a façanha.” 
 

A palavra destacada é sinônimo de: 

 
a) Aborrecido 

b) Cabisbaixo 

c) Triste 
d) Alegre 

 

5) A palavra LÁGRIMA é acentuada por ser: 

 
a) Proparoxítona 

b) Paroxítona 

c) Oxítona 
d) Monossílabo. 

 

06) Ana Maria foi a feira e comprou 03Kg de 
Arroz ao preço de  R$ 1,25 o quilograma e 

05Kg de banana ao preço de R$ 2,70 o 

quilograma. Quanto foi o gasto com a 
banana? 

 

a) R$ 17,25; 
b) R$ 13,50; 

c) R$ 18,50; 

d) R$ 12,80. 

 
07) Efetue a operação 2,80 x 9 e depois 

assinale a afirmação correta: 

 
a) O valor é diferente de 25,20; 

b) O valor é menor que 26; 

c) O valor é maior que 50; 
d) O valor é igual a 52. 

 

08) O irmão de Maria tem 26 anos. Maria 
tem a metade da idade do irmão mais 02 

(dois) anos. Quantos anos Maria têm? 

 

a) 12 anos; 
b) 13 anos; 

c) 14 anos; 

d) 15 anos. 
 

09)  Qual é o nome do atual prefeito de 

Jupia-SC. 
 

http://www.fabulasecontos.com/o-pastor-mentiroso/
http://www.fabulasecontos.com/o-pastor-mentiroso/


 

 
a) Nilson Rossoni; 
b) Augusto Cesar Nascimento Loureiro; 

c) Nilson Antonio Rossoni; 

d) Augusto Rafael Nascimento Loureiro. 
 

10) De acordo com site do município de 

Jupiá-SC, a bandeira do município tem 
quatro cores que são: 

 

a) Verde Média, Azul Celeste, Vermelho e 

Branco; 
b) Verde Média, Azul Escuro, Vermelho e 

Branco; 

c) Verde Média, Azul Celeste, Marron e 
Branco; 

d) Verde Média, Azul Celeste, Rosa e 

Branco. 
 

11) De acordo com o Código de Trânsito 

Brasileiro, são competências fundamentais 
dos Conselhos Estaduais de Trânsito 

(CETRAN): 

 

I - descumprir a legislação e as normas de 
trânsito; 
II - julgar os recursos interpostos contra 
decisões; 
III - responder a consultas relativas à 
aplicação da legislação. 
 
Dos itens acima: 

 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Todos os itens estão incorretos. 
 

12) O limite máximo de velocidade permitida 

para automóveis, caminhonetas e 

motocicletas em rodovias de pista simples 
nos meios rurais, quando não sinalizadas, 

deve ser de: 

 
a) 110 (cento e dez) km/h. 

b) 90 (noventa) km/h. 

c) 100 (cem) km/h. 
d) 80 (oitenta) km/h. 

 

13) Sobre as normas de circulação e 
conduta, quando veículos, transitando por 

fluxos que se cruzem, se aproximarem de 

local não sinalizado, o Código de Trânsito 

Brasileiro dispõe que a preferência de 
passagem será: 

 

a) Daquele que estiver que estiver 
circulando no fluxo contrário em rodovias de 

fluxo único. 

b) Daquele que estiver vier sempre pela 
esquerda. 

c) Daquele que estiver na iminência de 
acessar uma rotatória. 

d) Daquele que estiver circulando em 

uma rotatória. 
 

14) Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente como se dá o funcionamento 
da válvula de admissão em um motor de 

combustão interna a quatro tempos: 

 

a) Permite a entrada da mistura 
ar/combustível. 

b) Permite a saída dos gases 

resultantes da queima da mistura 
ar/combustível. 

c) Permite a compressão da mistura 

ar/combustível. 
d) Permite a retenção e expansão da 

mistura ar/combustível 

 
15) Com base no Código de Trânsito 

Brasileiro, os veículos classificam-se quanto 

à tração em: 

 
I - elétrico; 
II - oficial; 
III - automotor; 
IV - particular. 
 

Dos itens acima: 
 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens II, III e IV estão 
corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 
 

16) Assinale a alternativa que apresenta um 

dos procedimentos corretos de avaliação 

primária nos casos de acidente de trânsito: 
 

a) Realizar respiração artificial na 

vítima. 
b) Verificar o nível de consciência da 

vítima. 

c) Realizar massagem cardíaca na 
vítima. 

d) Proteger os ferimentos da vítima com 

gaze ou pano limpo. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
17) A placa de advertência da imagem 
abaixo significa: 

 

 
 

a) Pista sinuosa à direita. 

b) Curva em “s” à esquerda. 
c) Curva em “s” à direita. 

d) Pista sinuosa à esquerda. 

 

18) Das alternativas abaixo, indique aquela 
que apresenta incorretamente os objetivos 

básicos do Sistema Nacional de Trânsito de 

acordo com o Código de Trânsito Brasileiro: 
 

a) Estabelecer diretrizes da Política 

Nacional de Trânsito. 
b) Fixar conselhos de educação 

ambiental e proteção animal nas vias 

públicas. 
c) Fixar a padronização de critérios 

técnicos. 

d) Estabelecer a sistemática de fluxos 

permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades. 

 

19) Assinale (V) para as afirmações 
verdadeiras e (F) para as afirmações falsas a 

respeito do significado das marcas 

longitudinais em vias terrestres: 
 

(__) Linha simples tracejada (branca): divisão 
de fluxos do mesmo sentido, proibida a 
ultrapassagem; 
(__) Linha dupla tracejada (amarela): 
ultrapassagem proibida no lado contínuo e 
permitida no lado tracejado. 
(__) Linha simples contínua (amarela): 

proibida a ultrapassagem em ambos os 
sentidos. 
 

a) V-F-V. 

b) V-F-F. 
c) F-F-V. 

d) F-V-V. 

 
20) Tomando como base o disposto pelo 

Código de Trânsito Brasileiro, o Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN), com sede 

no Distrito Federal e presidido pelo dirigente 
do órgão máximo executivo de trânsito da 

União, deverá ter como um de seus 

representantes: 

 
a) Um membro do Ministério do Meio 

Ambiente. 

b) Um membro do Supremo Tribunal 
Federal. 

c) Um membro do Ministério do 

Turismo. 
d) Um membro do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

 


