
Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC
Processo Seletivo Simplificado 002/2021

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 ou assinalado com um “X”, com 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 e 
caderno de provas

26/04/2021 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 27 e 28/04/2021 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 29/04/2021 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

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


Língua Portuguesa

Leia os versos abaixo e responda as questões 1, 2, 3, 4 e 5:

“Prazeres simples

Uma carta escrita à mão
achar dinheiro no bolso
cochilo depois do almoço...
curtir um feriadão
ter bicho estimação
ser grato e compreender

Um dia vamos morrer
e sentir na despedida
que as coisas simples da vida
nos dão forças para viver.”

(Bráulio Bessa)

Questão 01
Assinale a alternativa que apresenta a classe gramatical da palavra “carta”:
A) Pronome
B) Substantivo
C) Adjetivo
D) Verbo

Questão 02
Analise o trecho abaixo:
“nos dão forças para viver”

Indique o antônimo da palavra em destaque:
A) morrer
B) florescer
C) caminhar
D) sustentar

Questão 03
Assinale a opção que apresenta separação silábica correta:
A) di – nhe – i - ro
B) com – preen - der
C) di - a
D) mã - o

Questão 04
Analise o trecho abaixo:
“ser grato e compreender”

Indique o sinônimo da palavra em destaque:
A) entender
B) excluir
C) restringir
D) desassimilar

Questão 05
Assinale a alternativa que apresenta o encontro vocálico classificado como ditongo:
A) viver
B) bicho



C) compreender
D) dinheiro

Analise a tirinha e responda as questões 6, 7, e 8:

(https://tirasarmandinho.tumblr.com/page/61)

Questão 06
Aponte o tempo verbal da palavra “tentaram”:
A) Presente
B) Pretérito 
C) Futuro
D) Adjetivo

Questão 07
Analise o trecho: 
“Geralmente de pessoas que nunca tentaram!”

A classe gramatical da palavra em destaque é:
A) advérbio
B) verbo
C) substantivo
D) pronome

Questão 08
Marque a opção que apresenta o sinal de pontuação mais utilizado na tirinha:
A) Ponto final
B) Vírgula
C) Ponto de interrogação
D) Ponto de exclamação

Questão 09
Assinale a assertiva em que todas as palavras estão acentuadas corretamente:
A) sustentavel, viúva, saude
B) sustentavel, viuva, saude
C) sustentável, saúde, vitória
D) sustentável, saúde, vitoria

Questão 10
Assinale a opção que apresenta todas as palavras escritas de modo incorreto:
A) iorgute, mendingo, cardaço
B) mendigo, vasculante, mortandela
C) mortandela, travesseiro, iogurte
D) problema, mortadela, mendigo

https://tirasarmandinho.tumblr.com/page/61


Matemática

Questão 11
João foi ao mercado e comprou um pacote de balas com 500 unidades. Se ele comer 120 balas em um
mês e comer a mesma quantidade no mês seguinte, com quantas balas João ficará no segundo mês?

A) 260 balas
B) 240 balas
C) 380 balas
D) 120 balas

Questão 12
John  R.  Cash,  conhecido  como Johnny  Cash,  foi  um artista  norte  americano  considerado  um dos
cantores mais influentes do século XX e também conhecido como o “rei da música country”. Ele gravou
mais de 30 álbuns de estúdio e 8 álbuns ao vivo, começando sua carreira nas gravadoras no ano de
1957. Considerando essas informações é correto afirmar que:

A) Ao todo, Johnny Cash gravou 38 álbuns entre eles ao vivo e de estúdio.
B) Ele é considerado um dos cantores mais influentes do século 10.
C) Johnny Cash é considerado um dos cantores mais influentes do século 20.
D) Ele iniciou sua vida musical no século 21, no ano de 1957.

Questão 13
Em matemática, uma estrela de cinco pontas e composta de cinco retas é conhecida como:

A) Hexagrama
B) Pentagrama 
B) Heptagrama
D) Estrela de Davi

Questão 14
Se em uma caixa de ovos há 12 ovos, quantos ovos têm em 12 caixas?

a) 24 ovos
b) 120 ovos
c) 12 ovos
d) 144 ovos.

Questão 15
Em um determinado local, há um chão xadrez preto e branco com 64 pisos, logo:

a) Há 32 pisos brancos no local, além dos pisos pretos.
B) Há 64 pisos pretos no local e 64 pisos brancos.
c) Há 8 pisos brancos e pretos.
d) Há 23 pisos pretos no local.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Para um bom relacionamento no ambiente de trabalho, deve-se:
a) Ser educado com outros.
b) Ser grosso.
c) Falar palavrões quando estiver com raiva.
d) Deixar sempre o local de trabalho sem avisar. 

Questão 17
Bombinhas fez 29 anos no dia:



a) 01 de janeiro.
b) 22 de janeiro.
c) 15 de fevereiro.
d) 15 de março.

Questão 18
 A praia localizada no centro de Bombinhas é chamada de praia de:
a) 4 Ilhas.
b) Bombinhas.
c) Mariscal.
d) Bombas.

Questão 19
No município de Bombinhas, a pesca artesanal do camarão, peixes e diversos outros frutos do mar, é:
a) A base da economia de muitas famílias.
b) Não é cultivada em Bombinhas.
c) Representa uma parcela muito pequena da renda da população.
d) Só existe nos primeiros meses do ano.

Questão 20
Uma das manifestações culturais praticada em Bombinhas é:
a) Boi de mamão.
b) Círio de Nazaré.
c) Dança do camaleão.
d) Maniçoba.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Quais são as técnicas de Direção Defensiva?
a) Preventiva e avaliativa.
b) Normativa e preventiva.
c) Preventiva e corretiva.
d) Corretiva e Normativa.

Questão 22
A técnica preventiva é a recomendada. Ela é aplicada quando o condutor se antecipa às situações de
risco. Exige pouca habilidade do condutor e é considerada de:
a) Baixo risco.
b) Alto risco.
c) Risco dependente.
d) Médio risco.

Questão 23
A aquaplanagem é:
a) Um fenômeno físico, que acontece quando o carro perde o contato com o solo, por conta de uma
camada de água que fica debaixo do pneu.
b) Um fenômeno físico que acontece quando o carro perde o contato com o ar perdendo força e girando
360 graus.
c) Fenômeno que ocorre apenas nas regiões mais frias.
d) Fenômeno de refração, atrito entre veículo e solo provocando a refração veicular posteriori.

Questão 24
 A aquaplanagem é extremamente:
a) Acessível.
b) Normal
c) Tranquila.
d) Perigosa.



Questão 25
O ciclista desmontado empurrando a bicicleta:
a) Equipara-se ao veículo em direitos e deveres.
b) Equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.
c) Equipara-se ao guarda de trânsito em direitos e deveres.
d) Não existe equiparação alguma.

Questão 26
Nas  vias  rurais,  quando  não  houver  acostamento  ou  quando  não  for  possível  a  utilização  dele,  a
circulação de pedestres, na pista de rolamento: 
a) Será feita com prioridade sobre os veículos.
b) Será feita posterior aos veículos.
c) Será feita sem prioridade sobre os veículos.
d) Não poderá ser feita em momento algum.

Questão 27
Conforme o código brasileiro de trânsito, nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem
construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas
condições:
a) Usar a calçada.
b) Usar o acostamento.
c) Usar o veículo.
d) Reservar lugar.

Questão 28
O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá:
a) Obrigatoriamente, as faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene,
segurança e sinalização. 
b) Discricionariamente, as faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene,
segurança e sinalização. 
c)  Parcialmente,  as  faixas  e  passagens  de  pedestres  em  boas  condições  de  visibilidade,  higiene,
segurança e sinalização.
d)  Não  manterá  as  faixas  e  passagens  de  pedestres  em  boas  condições  de  visibilidade,  higiene,
segurança e sinalização.

Questão 29
Conforme o Código Brasileiro de Trânsito, os veículos especialmente destinados à condução coletiva de
escolares somente poderão circular nas vias:
a) Sem a necessidade de autorização especial, bastando apenas a carteira nacional de Habilitação.
b) Com autorização especial do dono do veículo.
c) Com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal.
d) Com licença especial para frotas de carros escolares e autorização de veículos particulares.

Questão 30
O condutor  de veículo  destinado à  condução de escolares  deve satisfazer  os  seguintes  requisitos,
exceto: 
a) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias
durante os doze últimos meses.
b) Idade superior a vinte e um anos.
c) Ser habilitado na categoria D, e ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação
do CONTRAN.
d) Não possuir restrição/negativação no nome (nome limpo).


