
 

Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC 

Processo Seletivo Simplificado 014/2018 
 
 

 
 

PROVA   -  MOTORISTA 
 

 

INSTRUÇÕES 

1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição. 

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, 
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova. 

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro 
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta. 

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o. 

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto 
em cada questão, preenchendo completamente o espaço 
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta. 

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em 
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do 
espaço destinado para cada marcação, anularão a questão. 

8.Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de 
preenchimento. 

9.Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação 
entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e 
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências 
implicará a exclusão do candidato. 

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao 
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta. 

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido 
na duração desta prova. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS 
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NUMERO DE INSCRIÇÃO 
 

 
CRONOGRAMA PREVISTO 

Atividade Data Local 

Divulgação do Gabarito Provisório 05/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 06 e 07/11/2018 Protocolo da Prefeitura Municipal 

Divulgação do Gabarito Oficial 08/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

 
 

Língua Portuguesa 

 
Questão 01 

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Observando-se a norma culta da língua portuguesa, leia as frases abaixo e marque a resposta correta: 
A) Eu ponhei os óculos na caixa. 
B) Eu pus os óculos na caixa. 
C) A mortadela estava estragada. 
D) Vi um mendingo passando na rua. 
 
Questão 02 
Quanto a separação silábica, assinale a resposta onde todas as sílabas estão separadas conforme às 
regras gramaticais: 
A) a-rei-a, moe-la, sa-ú-de, mo-inho 
B) chu-ve-i-ro, ele-tri-cis-ta, ca-dei-ra, mei-a 
C) cor-re-to, pá-ti-o, his-tó-ri-a, mas-sa 
D) se-rei-a, mo-e-da, flau-ta, ra-i-nha 
 
Questão 03 
Escolha a assertiva que contém o plural das palavras dadas escrito corretamente: 
A) cidadões, limãos, degrais, trofeis 
B) cadáveres, pagões, gentius, saguões 
C) anfitriões, pazes, gentis, quaisquer 
D) pastéis, pãos, azuis, limões 
 
Questão 04 
Marque a alternativa cujos vocábulos que são polissílabos: 
A) matemática, informática, temática, interdisciplina 
B) inglês, ciências, arte, aprendizagem 
C) português, ensinagem, matéria, geografia 
D) caderno, lápis, borracha, transdisciplinaridade 
 
Questão 05 
Escolha a resposta correta onde todos as palavras são substantivos: 
A) normal, azul, macio, correto 
B) sabedoria, atitude, desenvolvimento, alegria 
C) um, duplo, uns, sim 
D) meu, todos, nosso, suas 
 
Questão 06 
Assinale a assertiva que apresenta frase verbal: 
A) Bom dia, amigos queridos, café para todos? 
B) Fogo nas escadarias do prédio! 
C) Ultrapassamos os mil quilômetros. 
D) Feliz dia do professor, colegas queridos! 
 
Questão 07 
Marque a opção correta cuja frase apresenta sujeito simples: 
A) Mariana Carmela, filha de Mercedes Dumonte, estuda na faculdade de contabilidade. 
B) Faz calor no Equador, desde o início dos tempos. 
C) Venderam a casa, por um valor bem “salgadinho”. 
D) Ana e Joana são amigas, mas sempre discutem quando o assunto é futebol. 
 
Questão 08 
Das frases baixo, uma delas apresenta palavra(s) com dígrafo. Escolha essa alternativa: 
A) A caixa de pescados do seu Manoel está guardada debaixo da escada. 
B) Quando vou ao cinema, guardo lugar para os amigos atrasados. 
C) Os excrementos dos cães poluem as areias das praias. 
D) Excelente ideia teve a minha mãe: queijo assado para o lanche! 
 
 
Questão 09 
Somente uma das opções abaixo oferece linguagem denotativa, marque a correta: 



A) Comprei duas cabeças de alho. 
B) Sempre tenho dor de cabeça. 
C) Sou o cabeça da família. 
D) O espinho era do tamanho da cabeça de um alfinete. 
 
Questão 10 
Observe a tonicidade das palavras dadas e escolha a alternativa em que todas são tônicas na última 
sílaba: 
A) lunática, prático, lúdico 
B) aleatória, gênio, lápis 
C) fogão, sofá, cipó 
D) mágico, café, saúde 
 

Matemática 

 
Questão 11 
Rodrigo tem uma garrafa com dois litros de refrigerante e ele quer dividir com seus amigos. Sabendo que 
cada copo tem a capacidade de 250 ml de refrigerante. Quantos copos Rodrigo conseguirá encher com 
os dois litros? 
A) 5 copos                             
B) 6 copos                        
C) 8 copos                          
D) 10 copos 
 
Questão 12 
Paola correu a Maratona da São Silvestre em 2014. Ela fez o percurso em 2 horas e 37 minutos. Qual foi 
o tempo em minutos gastos por Paola para completar essa maratona? 
A) 117 minutos 
B) 127 minutos  
C) 147 minutos 
D) 157 minutos 
 
Questão 13 
Veja a seguinte operação que Rafaela fez: 

8,5 + 6,8   

 
O resultado que Rafaela obteve foi: 
A) 10,3                             
B) 13,8 
C) 14,8 
D) 15,3 
 
Questão 14 
Para a realização de um campeonato de voleibol foram inscritas 16 equipes. Se cada equipe é composta 
por 12 jogadores, quantos atletas se inscreveram? 
 
A) 152                           
B) 192 
C) 202 
D) 222 
 
Questão 15 
Dona Maria necessita de 6 ovos para fazer um bolo. Quantos ovos ela precisa para preparar 8 bolos? 
 
A) 48                            
B) 38 
C) 28 
D) 26 



 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

 
 
Questão 16 
Em 6 de setembro de 2018, um candidato à Presidência do Brasil foi vítima de um ataque em ato de 
campanha em Juiz de Fora (MG). Marque a opção que traz o nome do candidato supracitado. 
 
a- Ciro Gomes 
b- Jair Bolsonaro 
C- César Bellutti 
d- Marina Silva 
 
Questão 17 
“No dia 14 de maio, em homenagem aos 70 anos do Estado de Israel,Os Estados 
Unidos____________________________________, desencadeando diversos protestos que levaram à 
morte de mais de 50 pessoas na Faixa de Gaza. A decisão de _________________________foi 
duramente criticada pela Autoridade Palestina, pela ONU, por diversos países e até mesmo pelo Papa 
Francisco.”O trecho acima trata-se de uma notícia veiculada na mídia, sobre uma das decisões polêmicas 
do atual Presidente dos Estados Unidos, em 2018. A resposta que completa corretamente as lacunas 
acima é: 
 
a- Transferiram a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém / Donald Trump 
b- Transferência da capital dos Estados Unidos para o Canadá / Donald Trump 
c- Disparo de mísseis ao longo do Deserto de Sal / Donald Trump 
d- Autorização para o casamento gay no Oriente Médio / Donald Trump 
 
Questão 18 
Após quase 60 anos de Ditadura Comunista em Cuba, o ano de 2018 entrou para história do país pelo 
fato da (o): 
 
a- Casamento dos irmãos Castro. 
b- Mudança na Presidência da Ilha. 
c- O centenário dos irmãos Castro. 
d- A festa da Colheita anual na Ilha. 
 
Questão 19 
No dia 7 de outubro de 2018 os brasileiros votaram para os cargos abaixo, exceto: 
a- Presidente da República 
b- Governadores 
c- Senadores 
d- Vereadores 
 
Questão 20 
No dia 2 de setembro de 2018, um incêndio destruiu o Museu Nacional, que abrigava 20 milhões de peças 
entre as quais o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas. O referido Museu fica 
localizado em qual dos estados abaixo? 
a- Rio de Janeiro 
b- São Paulo 
c- Rio Grande do Sul 
d- Paraná 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 

 
Questão 21 



Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades, exceto: 
A) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e 
consultivo. 
B) Os órgãos e entidades legislativos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
C) As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal. 
D) As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI. 
 
Questão 22 
O movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança da direção original do veículo é descrito 
pelo Código nacional de trânsito como: 
 
A) Transposição de faixas 
B) Cruzamento. 
C) Conversão. 
D)  Interseção. 
 
Questão 23 
Os veículos são classificados no Código nacional de trânsito de acordo com a tração. Conforme 
classificação, são tipos de tração, exceto: 
A) Automotor 
B) Elétrico 
C) De propulsão humana 
D) De tração Magnética 
 
Questão 24 
O código nacional de trânsito dispõe que, junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou 
rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, órgãos colegiados 
responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. De acordo 
com este, não compete às JARI: 
 
A) Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 
B) Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários. informações 
complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação. recorrida 
C) Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. 
D) Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre 
problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente. 
 
Questão 25 
Assinale a opção que corresponda a luz do veículo destinada a iluminar a via diante do veículo, sem 
ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venham 
em sentido contrário. 
A) Luz baixa. 
B) Luz alta. 
C) Luz de posição (lanterna). 
D) Luz indicadora de direção (pisca-pisca). 
 
Questão 26 
Conforme o Código nacional de Trânsito a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio 
de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Nas vias Urbanas 
onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: 
 
I - oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido. 
II - sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 
III - quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras. 
IV - trinta quilômetros por hora, nas vias locais. 
 
A)  Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
B)  Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 
C)  Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 



D)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
Questão 27 
Assinale a alternativa que não corresponda a uma atribuição do cargo de motorista de acordo com a Lei 
Complementar 180/2013. 
A) Ser pontual, assíduo e permanecer em seu local de trabalho. 
B) Efetuar manutenção técnica nos veículos, sempre que necessário. 
C) Fazer o transporte de pessoas, mercadorias, materiais e de documentos, de acordo com o solicitado. 
D)  Solicitar periodicamente a revisão técnica dos veículos, quando necessárias. 
 
Questão 28 
A lei complementar 262/2017 dispõe, que à divisão de Logística e Serviços de Transporte compete, exceto: 
 
A) Gerir o serviço de controle centralizado da frota de veículos rodoviários do Município 
B) Realizar a previsão orçamentária sobre as receitas e despesas oriundas dos convênios e contratos 
firmados com terceiros. 
C) Manter o controle de aquisição e fornecimento de peças, consumo de combustíveis e lubrificantes. 
D) Zelar pela incolumidade da frota de veículos do Município. 
 
Questão 29 
Dispõe o Código nacional de trânsito, quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se 
aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: 
 
Assinale a alternativa incorreta. 
A) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. 
B) No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. 
C) Nos demais casos, o que vier pela esquerda do condutor. 
D) Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. 
 
Questão 30 
Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá: 
 
I - se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. 
II - estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a 
marcha. 
III - estiver circulando pelas demais faixas, poderá também deslocar-se para a faixa da esquerda, sem 
acelerar a marcha. 
 
Assinale a alternativa correta de acordo com código nacional de trânsito. 
A)  Apenas as alternativas I, II estão corretas. 
B)  Apenas as alternativas II, III estão corretas. 
C)  Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
D)  Todas as alternativas estão corretas. 


