
CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC 

CARGO: MOTORISTA II – AMBULÂNCIA                    NÍVEL: MÉDIO 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 

 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 

A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 

lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  

B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, de verão ser colocados no 

chão. O Celular também deverá ser desligado. 

C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 

nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 

deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de 

fiscalização. 

B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 

Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 

Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 

conter rasuras. 

C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço 

do retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 

D) Questões que Você acha que contém erros. Você poderá entrar com RECURSO de acordo 

com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você 

poderá fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da 

questão que, na sua opinião, contém erro. 

 

03– PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você 

preencher o número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você 

preencher a alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 

5 algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro 

número de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. 

O segundo número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 

C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 

espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 

Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 

como a CORRETA. 

Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 

 

04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 

A) Concluído preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 

Caderno de Prova para a equipe de fiscalização 

B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 

Orientações 

C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 

 

05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS 

A) Falar com outros candidatos durante a prova 

B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal 

C) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais 

D) Retirar-se da sala com o Celular. 

E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 

Prova. 

 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-LO 

CONSIGO 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 

___________________________________________________________________ 

 

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 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1- Assinale a alternativa que não apresenta 

sinônimos: 

A) Extinguir – suprimir 

B) Contraveneno – antídoto 

C) Colóquio – diálogo 

D) Alimária – fleumática   

 

2- Na língua portuguesa as palavras de significação 

opostas são chamadas de antônimos. Assinale a 

alternativa que não apresenta antônimos: 

A) Simétrico – assimétrico 

B) Humildade – soberba 

C) Autóctone – alóctone 

D) Propor – antepor   

 

3- O alfabeto português é composto por 26 letras. A 

letra w tem uso restrito para determinadas 

situações. Assinale a alternativa que apresenta uma 

situação de uso incorreto da letra w: 

A) Na transcrição de palavras estrangeiras não 

aportuguesadas 

B) Símbolos de uso científico de uso internacional 

C) Em palavras estrangeiras aportuguesadas  

D) Em nomes próprios estrangeiros não 

aportuguesados 

 

4- Assinale a palavra que deve ser acentuada: 

A) Bambu 

B) Zebu 

C) Biquini    

D) Juiz 

 

5- Na língua portuguesa os modos indicam as 

diferentes maneiras de um fato se realizar. Assinale 

a alternativa que não indica um dos três modos do 

verbo: 

A) Imperativo 

B) Indicativo 

C) Infinito    

D) Subjuntivo 

 

MATEMÁTICA 

6- Um tanque de combustível de um caminhão tem 

as seguintes medidas: 0,50 m de comprimento, 0,40 

m de largura e 0,35 m de altura. Estando cheio o 

tanque terá _____ litros de combustível: 

A) 7 litros 

B) 70 litros   

C) 700 litros 

D) 170 litros 

 

7- Um trabalhador ganhava um salário bruto de R$ 

1.200,00. Do seu salário eram descontados 11% de 

INSS, R$ 15,00 de seguro de vida e R$ 60,00 de 

Sindicato. No mês seguinte ele teve um aumento de 

10%. Considerando que o percentual do INSS 

permaneceu o mesmo e os valores do seguro e 

sindicato não foram alterados qual o ganho líquido 

do funcionário, com o seu novo salário? 

A) R$ 1.099,80   

B) R$ 1.109,20 

C) R$ 1.190,80 

D) R$ 990,20 

 

8- Numa pesquisa de opinião pública sobre 

preferência de determinados jornais, 900 

entrevistados disseram que o seu diário favorito era 

o Diário Catarinense, o que corresponde a 45% dos 

entrevistados. Neste caso o total de entrevistados 

foi: 

A) 2.200 pessoas 

B) 1.500 pessoas 

C) 2.000 pessoas  

D) 2.500 pessoas 

 

9- O comprimento é uma magnitude criada para 

medir a distância entre dois pontos. O Sistema mais 

utilizado é o Métrico Decimal. Então assinale a 

alternativa que está INCORRETA:  

A) 1 km tem 1.000 metros 

B) 1 hm tem 100 metros 

C) 1 dm tem   10 metros   

D) 1 m tem 100 cm 

 

10- A operação de subtração 1.675,002 -  834,543 

tem como resultado: 
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A) 840,459   

B) 940,459 

C) 742,359 

D) 740,349 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11- A República Federativa do Brasil é formada pelo 

Distrito Federal, Estados e Municípios. Hoje o 

número de Estados é de: 

A) 27 Estados 

B) 26 Estados 

C) 25 Estados 

D) 28 Estados 

 

12- A área territorial do Município de Videira é de: 

A) 358,4 km2 

B) 3.378,4 km2 

C) 378,4 km2   

D) 478,4 km2 

 

13- Em dezembro de 2002 o Município de Videira foi 

oficializado como a “Capital Catarinense de Uva e 

Berço da Perdigão”. Este título foi outorgado: 

A) Pelo Governo do Estado de Santa Catarina 

B) Pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina    

C) Pela Câmara Municipal de Vereadores de Videira 

D) Por Decreto do Prefeito Municipal. 

 

14- Uma das datas comemorativas do Município de 

Videira é o Dia da Padroeira do Município. A data de 

comemoração e a padroeira são: 

A) Dia 8 de dezembro e a padroeira é Imaculada 

Conceição    

B) Dia 8 de dezembro e a padroeira é Nossa Senhora 

de Lurdes 

C) Dia 8 de janeiro e a padroeira é Nossa Senhora do 

Caravágio 

D) Dia 8 de janeiro e a padroeira é Imaculada 

Conceição 

 

15- Assinale a alternativa com o Município que não 

faz divisa com Videira: 

A) Caçador 

B) Fraiburgo 

C) Matos Costa   

D) Rio das Antas 

 

16- O Estado de Santa Catarina é representado, no 

Congresso Nacional por: 

A) 3 senadores e 20 deputados federais 

B) 3 senadores e 16 deputados federais    

C) 2 senadores e 24 deputados federais 

D) 2 senadores e 12 deputados federais 

 

17- O Município de Videira é destaque na economia 

de Santa Catarina com atividades na indústria, 

agricultura e comércio. Assinale a alternativa que 

não apresenta setores de destaque da economia de 

Videira: 

A) Produção de aves e suínos 

B) Fruticultura de uvas, ameixas e pêssegos 

C) Produção de vinho e sucos 

D) Produção de soja e arroz    

 

18- O Município de Videira possui vários atrativos 

turísticos naturais e construídos para o registro de 

sua história e de sua cultura. Assinale a alternativa 

que não apresenta um dos principais atrativos 

turísticos do município de Videira: 

A) O Museu do Vinho Mário de Pellegrin 

B) O Observatório Municipal Domingos Forlin 

C) A Igreja Matriz Imaculada Conceição 

D) A Praça do Rio do Peixe   

 

19- Está previsto para o mês de julho próximo o 

julgamento dos envolvidos com o caso que foi 

denominado MENSALÃO. O Julgamento será feito 

pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje é presidido 

pelo Ministro: 

A) Joaquim Barbosa 

B) Cezar Peluso 

C) Carlos Ayres Brito   

D) Antônio Fernando de Souza 

 

20- No dia 16 de Maio entrou em vigor a LEI DE 

ACESSO ÌNFORMAÇÃO. O principal objetivo da Lei é: 
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A) Permitir a qualquer cidadão o acesso a 

informações do poder público e das empresas 

privadas 

B) Permitir a todos os cidadãos brasileiros o acesso a 

informações junto ao Governo Federal, Governo 

Estadual e Governo Municipal   

C) Permitir apenas aos advogados o acesso a 

informações do poder público em todas as esferas 

D) Permitir a todos os cidadãos brasileiros o acesso a 
informações do poder público municipal onde ele 
reside 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21- Qual o significado da Placa de advertência a 

seguir: 

A) Rua sem saída 

B) Curva acentuada nos dois sentidos 

C) Bifurcação em “T” 

D) Cruzamento de vias 

 

22- A placa de regulamentação abaixo indica: 

A) Alfândega 

B) Pista Lisa 

C) Via desobstruída 

D) Rua pavimentada 

 

23- Assinale a alternativa INCORRETA. Com relação 

aos primeiros socorros, o que NÃO devo fazer ao me 

deparar com um acidente. 

A) Abandonar a vítima de acidente 

B) Omitir socorro sob pretexto de não testemunhar 

C) Tentar remover a vítima presa nas ferragens, sem 

estar preparado 

D) Colaborar com as autoridades competentes 

 

24- Se o acidente tiver vítimas um dos primeiros 

passos é fazer exame primário, que consiste em 

verificar os sinais vitais do acidentado, EXCETO:  

A) Se a vítima está consciente 

B) Se a vítima está respirando 

C) Se a vítima esta com o IMC – índice de massa 

corpórea correto 

D) Se a vítima apresenta pulso 

25- A forma de dirigir, que permite a você 

reconhecer antecipadamente as situações de perigo 

e prever o que pode acontecer com você, com seus 

acompanhantes, com o seu veículo e com os outros 

usuários da via. Estamos falando de: 

A) Prevenção de acidentes 

B) Sinalização de Trânsito 

C) Direção Defensiva 

D) Código de Trânsito 

 

26- Sobre o uso dos cintos de segurança é correto 

afirmar que: 

A) Existe para limitar a movimentação dos ocupantes 

de um veículo, enquanto estiverem dirigindo 

B) Impede que as pessoas se choquem com as partes 

internas do veículo ou sejam lançadas para fora dele 

C) Todos os ocupantes do veículo devem usá-los, 

exceto os passageiros do banco traseiro 

D) Se o veículo tiver “air bag” para o passageiro, é 

recomendável que você o desligue, enquanto estiver 

usando o cinto de segurança 

 

27- Sobre a manutenção do sistema de freio do 

veiculo é correto afirmar que: 

A) Freios gastos exigem menores distâncias para 

frear com segurança e podem causar acidentes 

B) Nível de fluido baixo: é só observar o nível do 

reservatório 

C) Vazamento de fluido: observe a existência de 

manchas no piso sob o veículo 

D) Disco e pastilhas gastos: verifique com profissional 

habilitado 

 

28- Qual dos fatores abaixo reduz a concentração do 

condutor do veículo, apesar de muitos não 

perceberem isso? 

A) Deixar de usar o telefone celular ao dirigir, mesmo 

que seja pelo viva-voz 

B) Ouvir aparelho de som em volume que não 

permita ouvir os sons do seu próprio veículo e dos 

demais 

C) Transportar animais no interior do veículo 

acompanhado de outra pessoa 

D) Transportar no interior do veículo objetos fixos 
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que não possam se deslocar durante o percurso 

 

29- Você percebe que à frente há um declive 

acentuado: antes que a descida comece é correto 

fazer o que? 

A) Acelerar para pegar embalo 

B) Testar os freios e manter o câmbio engatado 

C) Desengatar a marcha para economizar 

combustível 

D) Desligar o motor do automóvel 

 

30- Você mesmo pode fazer as manutenções básicas 

de seu veículo, seja pelas indicações do painel, ou 

por uma inspeção visual simples. Assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) Água do radiador: nos veículos refrigerados a 

água, veja o nível do reservatório de água 

B) Nível de óleo do sistema de transmissão (câmbio): 

É recomendado abrir o motor para verificar se a 

qualidade do óleo é a ideal 

C) Nível de óleo de freio, do motor e de direção 

hidráulica: observe os respectivos reservatórios, 

conforme manual do proprietário 

D) Combustível: veja se o indicado no painel é 

suficiente para chegar ao destino 

 

31- A sinalização terá a seguinte ordem de 

prevalência: 

A) As indicações dos sinais sobre as demais normas 

de trânsito 

B) As ordens do agente de trânsito sobre as normas 

de circulação e outros sinais 

C) As indicações do semáforo sobre os demais sinais 

D) Todas as respostas estão corretas 

 

32- Assinale a alternativa INCORRETA. O uso de 

luzes em veículo obedecerá às seguintes 

determinações:  

A) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia 

nos túneis providos de iluminação pública 

B) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz 

alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-

lo 

C) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e 

por curto período de tempo, com o objetivo de 

advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada 

para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que 

segue à frente ou para indicar a existência de Blitz 

policial para os veículos que circulam no sentido 

contrário 

D) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes 

de posição do veículo quando sob chuva forte, 

neblina ou cerração 

 

33- Assinale a alternativa correta. O condutor de 

veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que 

em toque breve, nas seguintes situações:  

A) Para fazer as advertências necessárias a fim de 

evitar acidentes 

B) Nas áreas urbanas, quando for conveniente 

advertir a um condutor que se tem o propósito de 

ultrapassá-lo 

C) Sempre que for necessário cumprimentar os 

pedestres nas calçadas 

D) Para chamar a atenção dos outros condutores 

quando o semáforo ficar no verde 

 

34- Assinale a alternativa INCORRETA. As vias 

urbanas abertas à circulação, de acordo com sua 

utilização, classificam-se em:  

A) Vias de trânsito rápido 

B) Rodovias e estradas 

C) Via arterial 

D) Via coletora 

 

35- Assinale a alternativa correta. Nas vias urbanas: 

Onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima será de:  

A) Quarenta a Sessenta quilômetros por hora, nas 

vias arteriais 

B) Trinta a Quarenta quilômetros por hora, nas vias 

coletoras 

C) Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito 

rápido 

D) Trinta a Sessenta quilômetros por hora, nas vias 

locais 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA 
CARGO: MOTORISTA II – AMBULÂNCIA 

36-  Dirigir sob influência de álcool é um dos grandes 

problemas hoje no Brasil. Para tanto, o condutor 

que for flagrado dirigindo embriagado será 

penalizado com multa e levará ____ pontos na 

carteira: 

A) 7            

B) 5 

C) 4 

D) 3 

 

37- Ainda referente a questão anterior é 

considerado uma infração: 

A) Grave 

B) Gravíssima               

C) Média  

D) Leve   

38- A placa de trânsito  (dê a preferência), é 

considerada uma sinalização de: 

A) Advertência  

B) Orientação de destino 

C) Atrativo turístico 

D) Regulamentação              

 

39- São qualidades de um bom motorista, exceto: 

A) Atualiza-se constantemente 

B) Ajuda a preservar o meio ambiente 

C) Respeitar os limites  

D) Utiliza-se de qualquer método para chegar aos 

destinos propostos          

  

40- A ultrapassagem de veículos só é permitida: 

A) Em pontes 

B) Em faixas de pedestre 

C) Pela direita 

D) Nenhuma das alternativas anteriores           

 

 

 

 

 

 

 

 




