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Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: MOTORISTA ESCOLAR 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

A árvore de Natal 

 

 A primeira referência à árvore de Natal como a conhecemos data do século XVI. 

Na antiga cidade alemã de Estrasburgo, atualmente em território francês, as famílias 

ricas e pobres enfeitavam pinheirinhos de Natal com papéis coloridos, frutas e doces. A 

tradição difundiu-se pela Europa e ganhou maior popularidade a partir do século XIX, 

quando chegou aos Estados Unidos. 

 Desde então, a expectativa para a chegada do Natal começa na montagem da 

árvore, ainda no início de dezembro. É nessa hora que a família se reúne e faz a festa no 

momento de colocar em pé um dos maiores símbolos natalinos. 

 

 

1) O primeiro parágrafo do texto trata sobre: 

 

a) A origem da árvore de Natal. 

b) Como devemos enfeitar a árvore de Natal. 

c) O Natal no Brasil. 

d) Porque devemos enfeitar a árvore de Natal. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

2) O texto considera a árvore de Natal como: 

 

a) Apenas mais um símbolo de Natal. 

b) Um dos maiores símbolos de Natal. 

c) Um símbolo de Natal apenas da antiguidade. 

d) Um símbolo do Natal europeu, apenas. 

e) Um símbolo do Natal dos Estados Unidos, apenas. 

 

3) A palavra “Natal” está grafada no texto com inicial maiúscula por quê?  

 

a) Trata-se de uma data religiosa. 

b) Trata-se de uma abreviatura ou sigla. 

c) Trata-se de um nome comum. 

d) Trata-se de nome de dinastias. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

       

4) A palavra “expectativa” (linha 06) significa: 

 

a) Estado ou situação de busca. 

b) Estado ou situação de lucidez. 

c) Estado ou situação de espera. 

d) Estado ou situação de conveniência. 

e) Estado ou situação de paciência. 
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5) A separação de sílabas está incorreta na alternativa: 

 

a) Ex - pec – ta - ti – va. 

b) Pi – nhei – ri – nhos. 

c) Po – pu – la – ri – da – de. 

d) Fa – mí – li – a. 

e) Ter – ri – tó – rio. 

 

6) Cada alternativa abaixo apresenta as palavras do texto acentuadas graficamente de 

acordo com a mesma regra, exceto na alternativa: 

 

a) Árvore – século – símbolos. 

b) Início – referência – famílias - território. 

c) Francês  –   papéis . 

d) É – só - pé.  

e) Reúne.  

 

MATEMÁTICA  

 

7) Um dos lados de um retângulo mede 10 cm. Qual deve ser a medida do outro lado 

para que a área deste retângulo seja equivalente à área do retângulo cujos lados 

medem 9 cm e 15 cm? 

 

a) 8,0 cm. 

b) 9,5 cm. 

c) 11,0 cm. 

d) 12,5 cm. 

e) 13,5 cm. 

 

8) A chácara do Sr. Tadeu ocupa um terreno retangular que tem as seguintes dimensões: 

296 m e 340 m. O Sr. Miguel quer comprar a chácara do Sr. Tadeu e está disposto a 

pagar R$ 6,00 o metro quadrado de terreno. Se o Sr. Tadeu resolver vender sua chácara 

por este preço, qual será o preço total da chácara? 

 

a) R$ 258.340,00. 

b) R$ 452.352,00. 

c) R$ 603.840,00. 

d) R$ 450.250,00. 

e) R$ 458.230,00. 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) O município de Santa Terezinha do Progresso foi desmembrado, em 1995 de qual 

município? 

 

a) Maravilha. 

b) Campo Erê. 

c) Saltinho. 

d) Romelândia. 

e) Bom Jesus do Oeste. 
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10) A água é essencial para os humanos e para as outras formas de vida.  Qual a 

porcentagem da superfície da Terra coberta por água? 

 

a) Aproximadamente 70%. 

b) Aproximadamente 60%. 

c) Aproximadamente 80%. 

d) Aproximadamente 90%. 

e) Aproximadamente 45%. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, qual o tipo de sinalização que 

prevalece sobre os demais? 

 

a) Dos pedestres para atravessar a via.  

b) Em primeiro lugar estão as indicações dos sinais, em segundo as indicações do 

semáforo e por último as ordens do agente de trânsito. 

c) A sinalização do semáforo. 

d) Em primeiro lugar estão as placas de regulamentação, depois as de advertência e 

por ultimo as placas de indicação. 

e) Em primeiro lugar estão as ordens do agente de trânsito, em segundo as indicações 

do semáforo e por último as indicações dos sinais. 

 

12) Com o objetivo de educar as pessoas sobre o trânsito, evitando acidentes e mortes, 

todos os anos é comemorado a Semana Nacional de Trânsito. Assinale a alternativa 

correta em relação à data de sua realização: 

 

a) 14 a 20 de agosto. 

b) 18 a 25 de setembro. 

c) 18 a 25 de outubro. 

d) 01 a 10 de setembro. 

e) 14 a 21 de maio. 

 

13) Todo condutor habilitado que cometer infração de trânsito pode ter acrescentado 

em seu prontuário pontos. A partir de quantos pontos ativos o motorista terá seu direito 

de dirigir suspenso e deverá realizar curso de reciclagem? 

 

a) 15 pontos. 

b) 17 pontos. 

c) 18 pontos. 

d) 20 pontos. 

e) 21 pontos. 
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14) Guiando um veículo você se depara com a placa de sinalização a seguir. O que ela 

significa? 

 
a) É uma sinalização de advertência denominada travessia de pedestres. 

b) Significa que existe à frente escolares participando de festa. 

c) Área de desfile escolar. 

d) Sinalização de advertência denominada passagem sinalizada de escolares. 

e) Sinalização de regulamentação de área escolar adiante. 

 

15) Dirigindo um veículo da prefeitura Municipal  de Santa Terezinha do Progresso você 

se depara com a placa de trânsito a seguir. O que você deverá fazer? 

 
a) Parar e olhar antes de cruzar a via. 

b) Passar pelo sentido indicado. 

c) Virar à esquerda ou seguir em frente. 

d) Circular sem parar o veículo. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

16) Observe a marca abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
a) Será proibida a ultrapassagem quando a faixa contínua estiver do lado direito do 

condutor. 

b) Sinalização horizontal de divisão de fluxos que permite a ultrapassagem somente em 

subidas. 

c) Será permitida a ultrapassagem quando a faixa tracejada estiver do lado esquerdo 

do motorista. 

d) Será permitida a ultrapassagem quando a faixa contínua estiver do lado esquerdo do 

condutor. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

17) Você está trafegando em uma via com duas faixas no mesmo sentido e estando 

você pela faixa da esquerda, perceber que o veículo que vem atrás tem o propósito de 

ultrapassá-lo. Assinale a atitude correta que você deverá tomar: 

 

a) Mantém-se na faixa que está circulando, mesmo que houver mais faixas à direita.  

b) Desloca-se para a faixa da direita, sem acelerar e deixe-o ultrapassá-lo. 

c) Procure aumentar a velocidade para não atrapalhar o trânsito. 

d) Se tiver uma curva à frente, não deixe ele o ultrapassar. 

e) Nenhuma alternativa está correta. 
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18) Constitui infração de trânsito não manter distância lateral ao passar ou ultrapassar 

bicicleta. Qual deverá ser a distância lateral obrigatória que o condutor de um veículo 

automotor deverá guardar, ao ultrapassar uma bicicleta? 

 

a) Bicicleta não é veículo, portanto não existe uma distância de segurança obrigatória. 

b) Cinquenta centímetros se a bicicleta estiver em circulação. 

c) Um metro e cinquenta centímetros. 

d) Dois metros de distância lateral. 

e) A distância varia com o tamanho do veículo. 

 

19) Guiando um veículo por uma rodovia, você se aproxima de uma curva acentuada à 

direita, o que você deverá fazer? 

 

a) Seguir normalmente. 

b) Manter o veículo no lado direito e acelerar suavemente ao entrar na curva. 

c) Reduzir a velocidade, manter o veículo no lado direito da pista e bem próximo do 

acostamento. 

d) Manter a velocidade e direcionar o veículo mais ao centro da via. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

20) Dirigindo um veículo você se depara com fluxos que se cruzem e ao se aproximarem 

de local não sinalizado, quem terá a preferência de passagem? 

 

a) O veículo que estiver circulando ou vier pela direita. 

b) O veículo que estiver circulando pela rodovia. 

c) O veículo de menor porte. 

d) O veículo que estiver circulando pela esquerda. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

21) Assinale a alternativa correta em relação a maneira certa de agir quando deparar-

se com um acidente de trânsito e tiver que socorrer uma vítima. 

 

a) Não deve parar o veículo no lado da rodovia, deve somente ligar para a polícia e 

seguir em frente. 

b) Deve levantar rapidamente a vítima para certificar-se da existência ou não de fratura. 

c) Deve colocar a pessoa em seu carro e levar imediatamente ao hospital  

d) Priorize o atendimento para os casos de inconsciência, parada cardiorrespiratória, 

hemorragia abundante estado de choque e envenenamento, pois exigem socorro 

imediato. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

22) Qual o procedimento correto a ser realizado, em caso de uma pessoa ter 

hemorragia? 

 

a) Em primeiro lugar deve levantar rapidamente a vítima e verificar se há gravidade. 

b) Ocorrendo hemorragia nos braços ou pernas sem fraturas deve-se levantar a parte 

atingida para facilitar o controle da hemorragia. 

c) Deixar a vítima deitada até ter certeza de que não é grave ou estancar a hemorragia 

com torniquete bem firme.  
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d) Se a vítima pedir água deve atendê-la, assim repõe mais rapidamente o líquido 

perdido. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

23) Assinale a alternativa correta em relação a maneira certa de agir quando deparar-

se com uma pessoa acidentada que tenha sofrido fratura de coluna: 

 

a) Levar imediatamente a vítima ao hospital. 

b) Deixar a vítima deitada e aquecida através de movimento dos braços e pernas. 

c) Não deixar a vítima sentar, mantê-la agasalhada, nem deixar fazer esforço e observar 

seu pulso e respiração. 

d) Retirar todos os agasalhos da vítima, deixando-a com os movimentos livres e mantê-la 

deitada sobre uma superfície o mais reto possível. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24) Assinale a alternativa correta em relação à sequência das peças abaixo. 

   
a) Cabeçote- virabrequim - disco de freio. 

b) Pistão – cabeçote - disco de freio. 

c) Pistão- virabrequim - disco e platinado. 

d) Biela e pistão- virabrequim - conjunto de embreagem. 

e) Pistão e biela- cabeçote do motor - conjunto de embreagem. 

 

25) Leia atentamente as opções abaixo e assinale a alternativa incorreta: 

 

a) O catalisador é um item obrigatório nos veículos e tem como função principal, 

transformar através da reação química os gases nocivos em elementos não 

contaminantes. 

b) A válvula termostática é o componente destinado a efetuar a troca de calor da água 

aquecida pelo motor para o ar ambiente e, com isso, manter a temperatura do motor 

dentro do previsto pelo fabricante. 

c) O distribuidor é o componente do sistema de ignição encarregado de distribuir 

corrente elétrica de alta tensão produzida pela bobina para as velas. 

d) Junta homocinética é uma peça usada para unir o eixo da roda com o da tração, 

nos carros que possuem tração dianteira. Sua articulação angular permite a 

movimentação das rodas de maneira uniforme. 

e) As alternativas “A” e “C” estão corretas. 

 

26) As infrações de trânsito podem ser classificadas em gravíssima, grave, média e leve. 

Entre as opções abaixo, assinale aquela que constitui infração gravíssima: 

 

a) Conduzir um veículo de forma desatenta ou descuidada. 

b) Transportar passageiros no compartimento de carga. 

c) Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda. 

d) Transportar escolares sem autorização. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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27) Quando em uma via, tiver várias faixas de circulação no mesmo sentido, as da 

esquerda são destinadas preferencialmente a quais tipos de veículos? 

 
a) Ao deslocamento de veículos mais lentos. 

b) Ao deslocamento de veículos de menor velocidade e maior porte.  

c) Para a ultrapassagem e ao deslocamento de veículos com maior velocidade. 

d) Ao deslocamento de veículos não motorizados. 

e) Ao deslocamento dos veículos de maior porte. 

 

28) Em uma descida, transitar com veículo desligado ou desengrenado constitui infração 

de trânsito? 

 

a) Sim, a menos que o veículo estiver sem combustível. 

b) Não. Economizar combustível é um dever de todo motorista consciente. 

c) Sim, é uma infração de natureza média. 

d) Não é considerada uma infração. 

e) Somente será infração para veículos de transporte de carga e de passageiros. 

 

29) Você está em uma via, dirigindo um ônibus da Prefeitura Municipal de Santa 

Terezinha do Progresso, quando se depara com a placa abaixo. Qual deverá ser seu 

comportamento? 

 
 

a) Procura abandonar a via, pois é proibido o trânsito de ônibus. 

b) Joga o veículo para o acostamento para dar lugar aos demais. 

c) Desloca-se para a direita, pois a placa indica que ônibus, caminhões e veículos de 

grande porte, devem manter-se à direita. 

d) Segue normalmente pela sua mão de direção. 

e) Liga o pisca alerta, e continua andando normalmente. 

 

30) Observe atentamente a sinalização abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
a) Adverte sobre a existência adiante de uma curva a esquerda, você deverá diminuir a 

velocidade. 

b) É uma placa de regulamentação de sentido obrigatório à esquerda, você deverá 

dobrar à esquerda. 

c) É uma placa de advertência lhe obrigando virar à esquerda. 

d) Indica curva à direita, você deverá diminuir a velocidade logo adiante. 

e) Nenhuma alternativa está correta. 

 

http://img.americanas.com.br/produtos/01/02/item/6979/3/6979396gg.jpg
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 


