CONCURSO PÚBLICO DE CUNHATAÍ/SC
EDITAL nº 001/2018

Cunhataí/SC, 03 de fevereiro de 2019.

Nº DE
NOME

INSCRIÇÃO

CARGO: MOTORISTA

Orientações:
1. A prova escrita tem início às 09h e término às 12h.
2. A prova conta com 05 questões de Conhecimentos Gerais, 05 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de
Conhecimentos Específicos, com questões objetivas do tipo múltipla-escolha, subdividida em 4 (quatro) alternativas: A),
B), C), D). Dessas alternativas, somente UMA deverá ser assinalada como correta.
3. O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, marcando a
alternativa correta com um “X”, sendo desconsiderado qualquer outro tipo de marcação.
4. A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul.
5. À prova será atribuída pontuação de 0 a 10. Cada questão corresponderá a 0,4 pontos/nota cada.
6. Será atribuída pontuação 0 (zero) à questão da prova escrita:
a) cuja(s) resposta(s) no cartão-resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Concurso Público;
b) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
c) que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão-resposta;
d) que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta;
e) cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-resposta, ou seja, preenchida(s) com caneta
não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da
indicada;
f) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta não forem assinaladas com um “X”, ainda que legível(is);
7. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros candidatos.
b) For descortês para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes.
c) Não devolver o caderno de questões antes de sair da sala de provas.
d) Estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como calculadora,
celular e similares.
8. Em hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala de prova com qualquer material referente à prova. Sendo que, o
candidato, ao terminar a prova escrita, devolverá ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão-resposta.
9. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 30 (trinta) minutos do seu início.
10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastamento de candidato da sala de prova.
11. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou autoridades presentes,
informações referentes ao conteúdo das provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala, somente poderão retirar-se da sala de forma simultânea após a assinatura
da ata.
13. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas.

Boa prova!

CONHECIMENTOS GERAIS
01. Assinale a alternativa que corresponde ao significado de folclore:
A) Narrativa transmitida através de registros escritos de caráter real.
B) Relato fantástico de tradição oral, protagonizado por seres extraterrestres.
C) Conjunto de gestos, palavras e formalidades religiosas.
D) Conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país.
02. O Brasil é um país muito rico culturalmente e o Folclore faz parte dessa riqueza cultural. Entre as
características dessa manifestação cultural estão a transmissão oral dos conhecimentos através de gerações, a
aceitação por parte das comunidades, envolvimento de classes populares e o caráter não-oficial das
manifestações culturais. Quais dos personagens abaixo não fazem parte do folclore brasileiro:
A) Curupira.
B) Pé-grande.
C) Saci-Pererê.
D) Mula-sem-cabeça.
03. Cunhataí preserva até hoje a cultura, os costumes e a língua mãe. Esse município foi colonizado por
descendentes:
A) Italianos.
B) Poloneses.
C) Alemães.
D) Holandeses.
04. Contam os moradores mais antigos de Cunhataí, que ao verem as mulheres louras, filhas ou esposas dos
pioneiros, diziam "Cunhataí", palavra que mais tarde eles entenderam como moça bonita. Cunhataí recebeu
esta denominação por influência:
A) Indígena.
B) Portuguesa.
C) Africana.
D) Peruana.
05. Quais dos municípios abaixo não faz divisa com o município de Cunhataí:
A) São Carlos.
B) Cunha Porã.
C) Saudades.
D) Riqueza.

LÍNGUA PORTUGUESA
Dez minutos de exercícios leves — mesmo! — são capazes de alterar imediatamente o modo como certas
partes do cérebro se comunicam e se coordenam entre si para melhorar a memória, afirma um novo estudo
neurológico. Os dados da pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade da Califórnia, nos EUA, e da
Universidade de Tsukuba, no Japão, mostram que o exercício não precisa ser prolongado ou intenso para
beneficiar o cérebro. E mais: os efeitos podem começar muito mais rapidamente do que pensamos.
As pessoas que se exercitam regularmente tendem a ter um hipocampo maior e mais saudável do que aquelas
que não o fazem, especialmente à medida que envelhecem. É isso o que a maioria dos estudos envolvendo
atividade física comprovam. No entanto, esses estudos geralmente envolvem exercícios moderados ou
vigorosos, como correr ou caminhar rapidamente.
A novidade dessa pesquisa, publicada na edição do último mês da revista internacional PNAS, é fornecer
evidências de que uma atividade física que quase não acelera o coração já traz benefícios ao cérebro.
Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/bastam-10-minutos-de-exercicio-ultraleve-para-cerebro-ficar-mais-inteligente-23199520
Acesso em: 21 Dez. 2018.

06. Assinale a alternativa que contém palavras acentuadas graficamente pela mesma regra das palavras que
estão no texto: “cérebro” , “neurológico” e “física”, na sequência apresentada.
A) Armazém, juíza, câmera.
B) Gramática, inédito, caráter.
C) Único, parabéns, invencível.
D) Público, tórax, legível.
07. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego das palavras mau e mal.
A) Mau chegou, logo saiu para passear com os amigos.
B) O adolescente foi acometido por um mau incurável.
C) Este é um mau momento para apresentar as desculpas.
D) A produção textual deste aluno está mau estruturada.
08. No que se refere à correção gramatical, assinale a opção correta, levando em conta o contexto frasal e o
significado das palavras empregadas.
A) A sete anos que não vejo a Carol. Que tristeza!.
B) Na escola, todos o tratavam com muito respeito, apesar das penalidades que aplicava aos que infligiam as
normas de convivência.
C) Os vizinhos prestigiaram a festa beneficente em favor das vítimas do vendaval.
D) Derrepente, na sessão plenária, fez uso da palavra o jovem cidadão.
09. Marque a frase em que a colocação do pronome está correta:
A) Ninguém auxiliou-nos na resolução dos exercícios.
B) Aqui trabalha-se com comprometimento e responsabilidade.
C) Quando falar-lhe, transmita-lhe o meu agradecimento.
D) Informaram-me do período de inscrição para o concurso.
10. Pela regra do Novo Acordo Ortográfico, apenas uma dessas palavras pode ser assinalada com acento
circunflexo. Qual é ela?
A) Voo
B) Leem
C) Enjoo
D) Por

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A velocidade máxima que ônibus e caminhão devem trafegar em via rural (estradas) não pavimentadas
conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) será de:
A) 40 km/h.
B) 90 km/h.
C) 60 km/h.
D) 50 km/h.
12.Transitar com pneus calibrados com pressão inferior a recomendada pelo fabricante do veículo causará:
A) A calibragem não tem importância para a estabilidade e desgastes dos pneus.
B) Aumento do desgaste na parte central do pneu.
C) Maior consumo de água do radiador.
D) Diminuição da vida útil e desgaste nas laterais dos pneus.
13. Assinale a alternativa incorreta. Quando houver veículos transitando por fluxos que se cruzem, e estes se
aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:
A) O veículo que vier pela esquerda do condutor.

B) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela.
C) No caso de rotatória aquele que estiver circulando por ela.
D) Nos demais casos, aquele que vier pela direita do condutor.
14. Em relação ao tema “Direção Defensiva”, é correto afirmar que:
A) Cascalho na pista é um fator que provoca aquaplanagem ou hidroplanagem.
B) Assumir um comportamento seguro no trânsito e dirigir de forma rápida e insegura.
C) Prever o perigo, descobrir o que fazer e agir a tempo é considerado um método para evitar acidentes.
D) Dirigir com uma das mãos no volante e a outra atendendo o celular demonstra habilidade e vai de
encontro às normas de segurança.
15. Em qual das alternativas é utilizada o documento CRV- (Certificado de Registro do Veículo):
A) Compra e venda de veículos.
B) Alterar a cor do estofado do veículo.
C) Venda do rádio.
D) Troca dos pneus.
16. Imperícia conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) é definido como:
A) Falta de atenção, descuido, ignorância.
B) Ausência de habilidade ou experiência ao dirigir.
C) Falta de habilidade para atender o celular e dirigir.
D) Falta de pudor e respeito.
17. Dirigir veículos sem estar com cinto de segurança caracteriza infração de natureza:
A) Leve e dois pontos no prontuário.
B) Gravíssima e seis pontos no prontuário.
C) Grave e cinco pontos no prontuário.
D) Média e quatro pontos no prontuário.
18. Qual prazo o Código de Trânsito Brasileiro prevê que o motorista ande com seu veículo após o
vencimento de sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação):
A) Um mês.
B) 30 dias.
C) 20 dias.
D) Não tem tolerância após o vencimento da CNH.
19. Quais documentos são de porte obrigatório para conduzir veículos automotores em vias públicas:
A) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) compatível com a categoria.
B) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).
C) Identidade, CPF e Certidão de nascimento.
D) As alternativas A e B estão corretas.
20. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, são elementos da direção defensiva. Assinale a alternativa
correta:
A) Agir rápido, previsão e ação.
B) Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação.
C) Sempre o motorista que conduzir profissionais de saúde e ambulâncias deve ter.
D) Atenção, imprudência, negligência e rapidez.
21. Em relação ao óleo do motor tem a função de:
A) Aumentar o atrito entre as peças.
B) Ajudar a aquecer o motor e carregar a bateria.
C) Lubrificar as partes móveis do motor.
D) Refrigerar o alternador.

22. Conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) numa infração média cometida, quantos pontos são
computados:
A) Três pontos.
B) Sete pontos.
C) Quatro pontos.
D) Seis pontos.
23. Qual a idade mínima exigida para habilitar-se nas categorias de CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
“D” e “E”:
A) 20 anos.
B) 21 anos.
C) 24 anos.
D) 19 anos.
24. Dirigir defensivamente significa:
A) Dirigir de modo a evitar acidentes apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas.
B) Dirigir de modo a provocar acidentes não se importando com as consequências.
C) Dirigir sempre bem devagar, mesmo que atrapalhe os outros condutores.
D) Dirigir não dando preferência aos pedestres e veículos não motorizados.
25. O motorista que for flagrado falando ao celular ou mandando mensagens enquanto dirige estará
cometendo qual infração de trânsito e respectiva medida administrativa. Assinale a alternativa correta:
A) Média e remoção do veículo.
B) Grave e retenção do veículo.
C) Gravíssima e retenção do veículo.
D) Muito grave e apreensão do veículo.

