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Prefeitura Municipal de Saltinho 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 005/2012 

 

CARGO: MOTORISTA 
 

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! 

               
CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204  – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.  

Site: www.icap.net.br  / fone: (49) 3664-3670

http://www.icap.net.br/
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

Água, fonte da vida. 

 

 A água é, sem dúvida, o maior bem para a saúde, para o planeta e para as 

gerações futuras. Com atitudes de preservação, é possível ampliar a qualidade desse 

recurso em quantidade suficiente para todos.  (Revista Nestlé Com Você, março 2012, p. 24) 

 

01) De acordo com o texto, o maior bem para a saúde, para o planeta e para as 

gerações futuras é: 

 

a) A preservação. 

b) A água. 

c) A fonte. 

d) O planeta. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

02) Ainda de acordo com o texto é possível ampliar a qualidade e a quantidade da 

água com: 

 

a) Atitudes de preservação. 

b) Atitudes de desperdício. 

c) Atitudes de ampliação. 

d) Atitudes de vida. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

03) A expressão desse recurso (linhas 2 e 3) refere-se à palavra: 

 

a) Planeta. 

b) Gerações futuras. 

c) Saúde. 

d) Preservação. 

e) Água. 

 

04) Qual das palavras abaixo é acentuada graficamente pela mesma razão que água? 

 

a) Possível. 

b) Dúvida. 

c) Saúde. 

d) Vício. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

05) Assinale a alternativa que apresenta erro na separação de sílabas: 

 

a) Dú-vi–da. 

b) Sa-ú–de. 

c) Po–ssí–vel. 

d) Á–gua. 

e) Pre-ser-va-ção. 
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06) As palavras: água, planeta, gerações são: 

 

a) Adjetivos. 

b) Pronomes. 

c) Substantivos. 

d) Verbos. 

e) Artigos. 

 

MATEMÁTICA  

 

07) Uma empresa recebeu 7.900 canetas que devem ser acondicionadas em cartelas 

de meia dúzia. No final do processo de acondicionamento houve sobras de canetas. 

Quantas canetas sobraram?  

 

a) Nenhuma caneta. 

b) 1 caneta. 

c) 2 canetas. 

d) 3 canetas. 

e) 4 canetas. 

 

08) Um terreno retangular tem medidas 20m por 30m, deseja-se cercar o terreno com 5 

fios de arame liso. Para que não haja equívoco na compra do arame, quantos metros 

serão necessários para cercar esse terreno? 

 

a) 300 m. 

b) 400 m. 

c) 500 m. 

d) 600 m. 

e) 700 m. 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

09) O município de Saltinho foi desmembrado de Campo Erê em 19 de julho de qual 

ano? 

 

a) 1.992. 

b) 1.990. 

c) 2.000. 

d) 1.999. 

e) 1.995. 

 

10) Qual o município abaixo listado não faz divisa com Saltinho? 

 

a) Campo Erê. 

b) São Bernardino. 

c) Romelândia. 

d) Irati. 

e) Santa Terezinha do Progresso. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) De acordo com Código de Trânsito Brasileiro, a placa abaixo significa: 

 

 
a) É uma sinalização de advertência denominada proibido virar à direita. 

b) É uma sinalização indicando que é proibido virar à esquerda. 

c) É uma placa de advertência determinando a proibição de virar à esquerda. 

d) Placa de proibido estacionar. 

e) É uma sinalização de regulamentação determinando a proibição de virar à direita. 

 

12) Deparando-se com um acidente de trânsito, você precisa chamar socorro imediato, 

assinale a alternativa correta para os números de telefones do SAMU(Serviço de 

atendimento móvel de urgência) Corpo de Bombeiros, e Policia Rodoviária Federal.  

 

a) SAMU 192, Bombeiros 190, Polícia Rodoviária Federal 191. 

b) SAMU193, Bombeiros 191, Polícia Rodoviária Federal 190. 

c) SAMU 195, Bombeiros 193, Polícia Rodoviária Federal 191. 

d) SAMU 190, Bombeiros 193, Polícia Rodoviária Federal 191. 

e) SAMU 192, Bombeiros 193, Polícia Rodoviária Federal 191. 

 

13) Observe atentamente a sinalização abaixo e assinale a alternativa correta em 

relação a placa de trânsito: 

 

  
a) É uma placa de regulamentação, denominada “parada obrigatória” e obriga o 

condutor a reduzir a velocidade diante dela. 

b) É uma placa de advertência denominada “placa de parada obrigatória” e obriga o 

condutor a parar seu veículo.  

c) É uma placa de regulamentação, denominada “parada obrigatória” e obriga o 

condutor a parar o veículo antes de entrar ou cruzar a via. 

d) É uma placa de indicação denominada “parada obrigatória” para fiscalização e 

obriga o condutor a reduzir a velocidade.  

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

 

14) Dirigindo um veículo você se depara com um acidente, qual deve ser a primeira 

providência a ser tomada? 

 

a) Levar imediatamente a vítima ao hospital mais próximo. 

b) Solicitar ajuda e retirar a vítima do veículo. 

c) Sinalizar o local do acidente e chamar o serviço médico especializado. 

d) Procurar a identidade da vítima e recolher os pertences da mesma. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 



5 

15) Dirigindo um veículo, você percebe que em linha reta ele tende a puxar para um dos 

lados. Esse defeito pode estar relacionado a: 

 

a) Amortecedores com muita pressão. 

b) Alinhamento e geometria da direção. 

c) Os pneus podem estar com excesso de calibragem. 

d) Sistema de transmissão fora do ponto ou com defeito. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

16) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, nas vias rurais não pavimentadas, 

denominada estradas, qual a velocidade máxima permitida? 

 

a) Velocidade máxima de 30 km /h. 

b) Nas estradas rurais não existe limite de velocidade. 

c) Caso não tenha placa indicando o limite, a velocidade máxima será de 60 km/h. 

d) As leis de trânsito somente determinam a velocidade para vias pavimentadas. 

e) Somente as alternativas “b” e “d” estão corretas. 

 

17) Necessitando realizar uma viagem com o veículo da Prefeitura Municipal de Saltinho 

para local desconhecido, dentre as opções abaixo, qual o procedimento correto a 

realizar? 

 

a) Seguir viagem e parar seguidamente no caminho para solicitar informações. 

b) Estudar o mapa rodoviário ou da cidade antecipadamente, planejando o trajeto a 

ser percorrido. 

c) Perguntar o caminho para os outros motoristas, pois os mapas estão cheios de erros. 

d) Levar junto na viagem uma bússola para auxiliar na localização. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

18) Observe atentamente o esquema de um cruzamento não sinalizado, onde haja 

quatro veículos, A, B, C, e D, sem via preferencial e assinale a alternativa correta de 

acordo com o Código de Trânsito Brasileiro: 

 

 
 

a) O veículo B tem a preferência sobre A, por sua vez A tem a preferência sobre D, este 

sobre C, que por sua vez tem preferência sobre B. 

b) O veículo B tem a preferência sobre C, por sua vez C tem a preferência sobre D, este 

sobre A, que por sua vez tem preferência sobre B. 

c) Percebe-se claramente que A tem a preferência sobre B, por sua vez B tem a 

preferência sobre C, este sobre D, que por sua vez tem preferência sobre A. 

d) Neste caso a preferência será do veículo que chegar antes ao cruzamento. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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19) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro em qual situação um condutor terá 

que realizar um curso de reciclagem? 

 

a) Quando tiver a CNH recolhida por ter acumulado no período de um ano 20 pontos ou 

mais. 

b) Quando for necessária sua reeducação. 

c) Quando for condenado por dirigir sob efeito de álcool. 

d) Quando for condenado por infração de trânsito por colocar em risco à segurança no 

trânsito. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

20) Dirigindo um veículo da Prefeitura Municipal de Saltinho você necessita levar uma 

criança menor de dez anos e o veículo disponível é somente um dotado exclusivamente 

de banco dianteiro, como transportar a criança, sem que tal procedimento seja 

considerado infração? 

 

a) Os menores de dez anos não poderão ser transportados em veículos modelo pick-up, 

que possuem somente bancos dianteiros. 

b) Pode andar normalmente, pois veículos de caráter público não são multados. 

c) Caso a criança tenha até sete anos e meio deverá usar o acento de elevação 

apropriado e acima disso deverá usar normalmente o cinto de segurança. 

d) A legislação dispensa o uso de cadeira de elevação em veículo que exista somente 

bancos dianteiro, assim como táxi e ônibus. 

e) Caso a criança tenha menos de sete anos poderá ser transportado no colo da mãe, 

acima de sete anos deverá usar o cinto de segurança. 

 

21) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, qual o significado da placa de 

trânsito a seguir? 

 
a) Permitido o estacionamento de veículos ao lado da via. 

b) Conserve-se à direita. 

c) Permitida a circulação de veículos leve. 

d) Conserve-se à esquerda. 

e) Proibido circular pela direita. 

 

22) Observe atentamente a sinalização de trânsito abaixo e assinale a alternativa que 

contenha seu significado: 

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

dobrar a esquerda. 

b) É uma placa de advertência denominada estreitamento de pista à direita. 

c) Indica curva a esquerda, você deverá diminuir a velocidade. 

d) Indica estreitamento de pista a esquerda. 

e) Nenhuma alternativa está correta. 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.isoflex.com.br/site/public//img/public/produtos/1028/img_gde/0.jpg&ir=http://www.isoflex.com.br/pt/produto/sinalizacao/transito-e-transporte/regulamentadas/1028/conserve-se-a-direita.html&ig=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDW2bo738ZP5bxaKGljVirSMutNeHX_ro8_lFll-efVqz4OX5Qkdtvanpy&h=490&w=740&q=conserve-se+a+direita&babsrc=lnkry
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.detran.se.gov.br/images/sinalizacao_transito/advertencia/A_21c.jpg&ir=http://www.detran.se.gov.br/educ_sinal_advertencia.asp&ig=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvLHlnaceG23O-7sl8oWOF08P9BVCUxQyn5rYLnq3rT_huNCjqdOXHerA&h=200&w=200&q=estreitamento+de+pista+a+direita&babsrc=lnkry
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23) Guiando um veículo por uma via, em qual situação você poderá realizar de forma 

intermitente e por curto período de tempo a troca de luz baixa e alta? 

 

a) Poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue a sua 

frente, ou para indicar a existência de risco á segurança para os veículos que circulam 

no sentido contrário.  

b) Não poderá ser utilizada em nenhuma hipótese, segundo as determinações do 

Código de Trânsito Brasileiro. 

c) Quando quiser comunicar ao veículo no sentido contrário que logo à frente há uma 

barreira policial. 

d) Somente poderá ser utilizado quando os veículos em sentido contrário estiverem 

trafegando na mesma faixa de direção. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

24) Qual deverá ser sua atitude caso esteja guiando um veículo por uma rodovia e se 

deparar com a sinalização a seguir? 

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

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

c) Indica curva à esquerda, você deverá diminuir a velocidade. 

d) Você deverá dobrar à esquerda e obedecer a placa de regulamentação de sentido 

obrigatório à esquerda. 

e) Nenhuma alternativa está correta. 

 

25) Qual o procedimento correto de um motorista que dirige defensivamente para evitar 

acidente ao se aproximar de uma curva à direita? 

 

a) Segurar firme no volante e manter a velocidade. 

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

acostamento, acelerar suavemente ao entrar na curva. 

c) Manter o veículo do lado esquerdo da via e acelerar suavemente ao entrar na curva. 

d) Manter o veículo no lado direito e acelerar suavemente. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

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

 

a) O filtro de combustível tem a função de reter as impurezas do combustível. 

b) O balanceamento das rodas evita vibração no volante quando o veículo está em 

movimento. 

c) A biela é uma peça em aço forjado que fica dentro do motor, permite a 

transformação do movimento alternado do pistão. 

d) O cárter é um reservatório de água do motor. 

e) A válvula termostática permitir a passagem de água do motor para o radiador 

quando a temperatura ideal for atingida. 
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27) Observe as figuras abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

A

 
 

B 

 
 

C

 
 

  

a) A - Disco de freio, B – Pistão, C - Filtro de combustível. 

b) A - Filtro de ar, B – Bobina, C- Catalisador. 

c) A - Conjunto de embreagem, B – Biela, C - Filtro de combustível.  

d) A - Conjunto de lonas de freio, B – Biela, C - Filtro de gasolina. 

e) A - Disco do alternador de veículo, B – Virabrequim, C - Bobina. 

 

28) No caso de um acidentado ter fraturado a coluna vertebral, quais os sintomas que 

ele pode apresentar? 

 

a) Dores nas costas ou no pescoço. 

b) Formigamento e dormência nos braços e pernas. 

c) Perda dos movimentos, dor intensa, perda da sensibilidade e formigamento dos 

dedos. 

d) Não consegue sentar-se ou mexer alguma parte do corpo. 

e) Todas as respostas anteriores estão corretas. 

 

29) Assinale a alternativa verdadeira em relação a conduta correta que um socorrista 

deve ter ao deparar-se com um acidente de trânsito: 

 

a) Solicitar acionamento de recurso superior, polícia ou bombeiros. 

b) Providenciar a sinalização do local do acidente. 

c) Dar apoio moral a vítima e examiná-la sem movê-la muito 

d) No caso de capotamento do veículo, solicitar ajuda e desvirar o veículo. 

e) Somente as alternativas A e B estão corretas. 

 

30) Deparando-se com uma vítima com feridas abertas ou queimaduras, o que o 

socorrista não deverá fazer? 

 

a) Controlar a dor usando pasta de dente ou pó de café, pois evitam o surgimento de 

bolhas. 

b) Prevenir o estado de choque, controlar a dor e evitar a contaminação. 

c) Acionar socorro mais efetivo como corpo de bombeiros ou SAMU. 

d) Caso necessário, prestar os primeiros socorros no local do acidente e a seguir 

transportar as vítimas para o hospital mais próximo. 

e) As roupas que estiverem grudadas na pele não devem ser removidas. 
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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. 

 

 




