Município de Marema- SC
Concurso Público 001/2019
Prova objetiva escrita para o cargo de:

MOTORISTA
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
às 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
A

B

C

D

01
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital do Concurso Público 001/2019.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 11h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 02.
Osterbaum - A árvore que marcou a Páscoa em Marema
Publicado em 25/04/2019

A Páscoa já passou, mas em Marema a comemoração cristã deixou uma linda
lembrança para quem passou na praça municipal. A Prefeitura, por meio do Departamento
Municipal de Cultura, montou a Osterbaum - a árvore da Páscoa. Enfeitada com cascas de
ovos coloridos, a árvore deixou uma mensagem de vida e ressurreição aos visitantes.
A Primeira Dama e Diretora do Departamento de Cultura, Simone Barella, explica que a
Osterbaum tem um significado muito especial. “Ela foi montada com galhos secos,
simbolizando a frieza e a morte do sepulcro de Jesus Cristo. Em cada galho, foram colocadas
cascas de ovos coloridos, simbolizando a alegria e a ressurreição. Os ovos carregam a vida,
que mesmo escondida, surge quando ocorre a ruptura da casca. Esse é o sentido da
ressurreição e o significado da Páscoa”, explica.
Além da Osterbaum, servidores da Prefeitura de Marema também disponibilizaram, na
praça municipal, um cercado com uma casinha e lindos coelhos. Os animais receberam
cuidados, alimentação e muito carinho dos visitantes. O local contou ainda com adereços
coloridos, simbolizando a magia e os doces servidos na Páscoa.
Fonte:https://www.marema.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/13719/codNoticia/549075

01- O propósito comunicativo do texto é principalmente:
a)
b)
c)
d)

Descrever a árvore que marcou a Páscoa em Marema.
Narrar um fato marcante ocorrido em Marema durante a Páscoa.
Destacar a forte atuação do Departamento Municipal de Cultura de Marema.
Atrair a população para outros eventos na praça municipal de Marema.

02- “A Páscoa já passou, mas em Marema a comemoração cristã deixou uma linda lembrança
(...)” 1º§.
A palavra sublinhada nessa frase pode ser substituída, mantendo-se a ideia, por:
a)
b)
c)
d)

Pois.
Logo.
Porque.
Contudo.

03- O uso do “porquê” está incorreto em:
a)
b)
c)
d)

Agora você sabe a razão por que a árvore marcou a Páscoa em Marema.
A comemoração cristã deixou uma linda lembrança em Marema, por quê?
Muitos brasileiros ainda não sabem o porque da tradição da Osterbaum.
Por que a árvore é enfeitada com cascas de ovos coloridos?

04- “Os ovos carregam a vida, que mesmo escondida (...).” 2º§.
O termo destacado é um:
a)
b)
c)
d)

Objeto direto, por isso faz parte dos termos integrantes da oração.
Objeto indireto, por isso faz parte dos termos essenciais da oração.
Complemento nominal, por isso faz parte dos termos integrantes da oração.
Aposto, por isso faz parte dos termos acessórios da oração.

05- O Toblerone é um chocolate suíço conhecido mundialmente. Sua embalagem, conforme
figura a seguir representa um(a):

a)
b)
c)
d)

Pirâmide.
Prisma.
Cilindro.
Cone.

06- O resultado da multiplicação 22,3 x 12,5 é:
a)
b)
c)
d)

27,875.
2,7875.
2787,5.
278,75.

07- A área da figura a seguir é:

a)
b)
c)
d)

16 cm².
32 cm².
64cm².
128 cm².

08- Um dia têm quantos segundos?
a)
b)
c)
d)

86.400s.
864.000s.
8.640s.
8.640.000s.

09- Segundo o que consta no endereço: http://marema.sc.gov.br, assinale a alternativa que os
dados correspondem ao Município de Marema:
a) Está localizada na região Meio Oeste.
b) Cidades próximas - Xaxim, Lajeado Grande, Quilombo, Faxinal dos Guedes, Galvão,
Xanxerê.
c) Data de fundação - 11 de junho de 1988.
d) Área: 153 Km².
10- Assinale a alternativa a qual consta o nome de quem não foi Prefeito de Marema:
a)
b)
c)
d)

Arlindo Batistella.
Adilson Barella.
Marcos Pedro Batistel.
Pedro Batistella.

Conhecimentos Específicos
11- Assinale a alternativa abaixo que se refere ao órgão de trânsito integrante do Sistema
Nacional de Trânsito, que, efetivamente, coloca em prática o que se encontra previsto na lei, a
fim de lhe dar cumprimento:
a)
b)
c)
d)

DER – Departamento de Estradas de Rodagem.
PRF - Polícia Rodoviária Federal.
CETRAN - Conselho Estadual de Trânsito
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito

12- Que conceito descrito abaixo não está de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro?
a) Operação de trânsito é o monitoramento técnico baseado nos conceitos de Engenharia
de Tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e parada na via, de forma a
reduzir as interferências tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados
irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos
pedestres e condutores.
b) A parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres
durante a travessia da mesma, é denominada Refúgio.
c) A ultrapassagem se caracteriza pelo movimento de passagem à frente de outro veículo
que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via.
d) As estradas e rodovias são vias rurais.
13- Julgue se as afirmações abaixo se são verdadeiras e em seguida assinale a alternativa
correta:
I- A circulação de veículos nas vias terrestres abertas à circulação far-se-á pelo lado direito da
via, sem exceções.
II- O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para
que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento.
III- Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá indicar com antecedência a manobra
pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo, e não por meio de gesto de
braço.
a)
b)
c)
d)

Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
Somente a afirmação II é verdadeira.
Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

14- Onde não existir sinalização regulamentadora, a via caracterizada por acessos especiais
com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e
sem travessia de pedestres em nível, tem velocidade máxima permitida de:
a)
b)
c)
d)

110 km/h.
60 km/h.
90 km/h.
80 km/h.

15- A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Por meio de planejamento e ações
coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação, a
educação para o trânsito será promovida:

a)
b)
c)
d)

Na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º grau.
Na pré-escola e nas escolas de 1º e 2º grau.
Nas escolas de 1º e 2º grau.
Na pré-escola e nas escolas de 1º grau.

16- De acordo com a classificação que os veículos recebem no Código de Trânsito Brasileiro, o
veículo automotor é oriundo da classificação quanto:
a)
b)
c)
d)

Á espécie.
À categoria.
À tração.
Á utilização.

17- A sequência de placas de sinalização representadas abaixo indica respectivamente:

a) Pista Dividida – Curva em “S” à Esquerda – Interseção em Círculo.
b) Início de Pista Dupla – Curva em “S” à Esquerda – Interseção em Círculo.
c) Pista Dividida – Curva Acentuada em “S” à Esquerda – Sentido de Circulação na
Rotatória.
d) Início de Pista Dupla – Curva Acentuada em “S” à Esquerda – Sentido de Circulação na
Rotatória.
18- Sobre o processo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, assinale e
alternativa incorreta:
a) A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência
do Exame de Aptidão Física e Mental.
b) Uma vez preenchidos os requisitos e cumprido todos os procedimentos estabelecidos
pela lei (no caso pelo CTB), o candidato adquire o direito de habilitar-se para conduzir
veículos e o Poder Público não poderá negá-lo.
c) No Brasil, ser penalmente imputável, é uma das condições para a obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação.
d) O Exame de Aptidão Física e Mental será preliminar e renovável a cada 05 anos para
condutores com mais de 65 anos de idade, no local de residência ou domicílio do
examinado.
19- Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas,
refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos,
marcas de canalização, gramados e jardins públicos, tem como penalidade uma multa no valor
de:
a)
b)
c)
d)

R$ 293,47.
R$ 880,41.
R$ 2.934,70.
R$ 5.869,40.

20- A detenção, de seis meses a três anos, é a pena prevista no Código de Trânsito Brasileiro
quando o condutor:
a) Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
b) Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.
c) Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade
penal ou civil que lhe possa ser atribuída.
d) Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
21- No caso de reincidência de qual infração de trânsito, no prazo de doze meses, ocorre
cassação do documento de habilitação?
a) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais
veículos.
b) Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança
especiais estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro.
c) Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada
brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.
d) Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro
à vítima, podendo fazê-lo.
22- Conforme o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o pagamento da multa:
a) Poderá ser efetuado, até a data do vencimento expressa na notificação, por noventa por
cento do seu valor.
b) Poderá ser efetuado por sessenta por cento do seu valor, em qualquer fase do
processo, até o vencimento da multa, caso o infrator opte pelo sistema de notificação
eletrônica, se disponível, conforme regulamentação do Contran, e opte por não
apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração.
c) Implica a renúncia ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer
momento.
d) Fica condicionada, no prazo máximo de quarenta e cinco dias, à expedição da
notificação da autuação.
23- A expressão, “tão importante quanto ver, é também ser visto”, refere-se a:
a)
b)
c)
d)

Hidroplanagem.
Manutenção Preventiva.
Uso de álcool e medicamentos.
Lusco-Fusco.

24- Um item importantíssimo na manutenção preventiva de carros é a troca de óleo. Ele é
responsável pela lubrificação das peças, garantindo que elas funcionem perfeitamente. A
principal característica dos óleos que consiste na medida da resistência ao escoamento, é
denominada de:
a)
b)
c)
d)

Ponto de Fulgor.
Alcalinidade.
Ponto de Fluidez.
Viscosidade.

25- Acidentes de trânsito são resultantes de falha no sistema: via, homem, veículo. Embora
mais de uma causa possa contribuir para a sua ocorrência, o mais importante são as atitudes
ao nosso alcance para evitá-los. O primeiro passo para isso é:
a)
b)
c)
d)

A identificação da situação de risco.
A redução do risco.
A eliminação do risco
A quantificação do risco.

26- No sistema elétrico de um automóvel, o alternador é responsável por:
a) Ser um armazenador de energia elétrica.
b) Converter a baixa tensão elétrica vinda da bateria em alta tensão necessária ao
funcionamento do veículo.
c) Ser o gerador de enérgica elétrica, onde é impulsionado pelo movimento do motor.
d) Ser o dispositivo elétrico que vai dar o primeiro impulso no motor do veículo.
27- A peça do motor que estabelece a ordem de ignição dos cilindros, e é um dos responsáveis
pelo limite de rotação do motor, é:
a)
b)
c)
d)

O Distribuidor.
A árvore de comando de válvula.
A árvore de manivelas.
O eixo virabrequim.

28- Diante de um acidente, a sinalização deve começar antes do local do acidente estar visível,
ou seja, é preciso alertar os motoristas antes que eles percebam o acidente. Em uma via rural,
a distância entre o acidente e o início da sinalização, sob condições de chuva, neblina, fumaça
ou à noite, deve ser de:
a)
b)
c)
d)

80 passos longos.
100 passos longos.
160 passos longos.
200 passos longos.

29- A avaliação da vítima pode ser dividida em primária e secundária. É através dela que
vamos identificar as condições da vítima e poder eliminar ou minimizar os fatores causadores
de risco de vida. Assinale a alternativa que se refere a avaliação primária:
a)
b)
c)
d)

Estado de Choque.
Traumatismos.
Circulação.
Queimaduras.

30- No nosso dia a dia, dificilmente distinguimos os conceitos de ética e moral, mas vários
estudiosos fazem essa distinção. Sobre a ética, não é correto afirmar que:
a) É o conjunto de preceitos ou regras para dirigir os atos humanos segundo a justiça e a
equidade natural. Ela determina o nosso comportamento por meio de um sistema de
prescrição de conduta.
b) É o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana susceptível de
qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente à determinada
sociedade, seja de modo absoluto.
c) Ela trata o comportamento humano como objeto de estudo, procurando torná-lo o mais
abrangente possível.
d) Ela engloba um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, que estão ligados à
prática do bem e da justiça, aprovando ou desaprovando a ao do homem, de um grupo
social ou de uma sociedade.

