
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2013 

04 DE AGOSTO DE 2013 
 

CARGO: 
Motorista 

 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 

correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS Romelândia-SC), Cargo, Nº de Inscrição e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma: 
                                                           Nº Inscrição:    1052       (exemplo de nº de inscrição) 

 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O cartão resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 45 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 

fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para 
conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferirem os Cartões Resposta, e assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cadernos de 
Questões e os Cartões Resposta. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 05 de agosto de 2013, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 06 e 07 de agosto de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Do texto abaixo, foram retiradas, 

propositadamente, as vírgulas: 

 

“A prefeitura de Ilhabela quer transformar as praias do 

Bonete e Castelhanos em zonas urbanas o que 

permitiria a construção de casas de luxo hotéis e outros 

empreendimentos imobiliários em dois dos mais 

famosos remanescentes de Mata Atlântica e cultura 

caiçara do litoral norte de São Paulo.” 

 
A alternativa que indica o número de vírgulas retiradas 

do texto é:  

 

a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três. 
d) Quatro. 
e) Nenhuma. 
 

02) Conjugando o verbo ATENDER no presente temos a 

seguinte sequência: Eu atendo, Tu atendes, Ele atende, 

Nós... 

 
a) atendeis. 
b) atendem. 
c) atendemos. 
d) atendeu. 
e) atenderam. 
 
03) Sinônimo é uma palavra que tem exatamente o 

mesmo sentido que outra. Assim, podemos dizer que a 

palavra AVANÇAR tem como sinônimo: 

 

a) Soterrar. 
b) Meditar. 
c) Retroagir. 
d) Voltar. 
e) Progredir. 
 
04) Cardume é um substantivo coletivo, que significa 

grande quantidade de: 

 

a) Peixes. 
b) Cachorros. 
c) Frutas. 
d) Carros. 
e) Ilhas. 
 
05) Assinale dentre as alternativas abaixo, aquela em 

que a palavra está escrita de forma ERRADA: 

 
a) Horizonte. 
b) Professor. 
c) Caixa. 
d) Confirmasão. 
e) Excesso. 

Matemática 

 

06) Em um estacionamento haviam 7 motos, 16 carros 

e 8 caminhões. Saíram 2 motos, 4 carros e 3 caminhões. 

Mais tarde, entraram 4 motos, 9 carros e 1 caminhão. 

Quantos veículos têm o estacionamento agora? 
 
a) 6 motos, 20 carros e 4 caminhões. 
b) 8 motos, 15 carros e 3 caminhões. 
c) 10 motos, 13 carros e 9 caminhões. 
d) 4 motos, 9 carros e 1 caminhão. 
e) 9 motos, 21 carros e 6 caminhões. 
 

 

07) Assinale a alternativa que indica o único número 

par que é um número primo: 

 

a) 2 
b) 6 
c) 8 
d) 12 

e) 16 

 

 

08) Uma geladeira custa R$ 350,00. Em uma promoção, 

Carlos ganhou 15% de desconto sobre o preço de venda 

e pode parcelar o valor à vista em 10x sem juros. Qual o 

valor da parcela que João pagará por mês? 

 

a) R$ 35,00 
b) R$ 29,75 

c) R$ 25,30 
d) R$ 32,85 
e) R$ 33,50 
 
 

09) Luis saiu da feira com 40 laranjas. No caminho pra 

casa, deu 3 laranjas para Maria e 5 para Júlia. Do 

restante, dividiu em quatro porções iguais, dando três 

para seus amigos e ficando com uma. Com quantas 

laranjas Luis chegou em casa? 

 

a) 10 
b) 5 
c) 9 
d) 8 
e) 12 
 

 

10) Resolvendo a expressão abaixo encontramos como 

resultado: 

X = 20 + √36  

                 2 

a) 36 
b) 24 
c) 13 
d) 52 
e) 13 
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Conhecimentos Gerais 

 

11) Um dos símbolos do Município de Romelândia (SC) 

é sua bandeira, que apresenta como cores marcantes: 

 
a) Verde e amarelo. 
b) Branco e vermelho. 
c) Azul e amarelo. 
d) Roxo e verde. 
e) Vermelho e preto. 
 
12) A história da colonização de Romelândia (SC) deve-

se, principalmente, a iniciativa dos Irmãos Romeu e 

Roneci Gransotto, que abrindo estradas e construindo 

pontes, instalaram-se na Gleba de terras que deram o 

nome de Romelândia, topônimo que significa: 

 
a) Terra de Roma. 
b) Terra de Roneci. 
c) Terra de Romeu. 
d) Terra de romaria. 
e) Terra de ramos. 
 
13) O nome do atual Prefeito do Município de 

Romelândia (SC) é: 

 

a) Laudir Perondi. 
b) Elizio Rodrigues da Fonseca. 
c) Reni Antonio Vila. 
d) Libório Antunes. 
e) Carlos Urbano Fleck. 
 

14) Com dois gols de Fred e um de Neymar, o Brasil 

venceu a Copa das Confederações, disputada no 

Maracanã, no final do mês passado. A Seleção 

Brasileira fez uma grande final contra: 

 

a) A Itália. 
b) O Uruguai. 
c) A Espanha. 
d) A Alemanha. 
e) O México. 
 

15) Entre a diversidade de problemas e reivindicações 

que levaram às ruas milhares de brasileiros nas últimas 

semanas, chamou atenção uma sigla que, até então, 

poucos ouviram falar, a PEC 37, a qual tinha o objetivo 

de: 

 
a) Permitir que o Congresso Nacional (formado pela 

Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal) 
controlasse e preponderasse sobre as decisões do 
STF. 

b) Criar um piso nacional para os policiais militares, civis 
e bombeiros, definindo assim um salário mínimo para 
categoria, em todo território brasileiro. 

c) Autorizar que os governos municipais rejustassem o 
preço das tarifas do transporte público por três vezes 
ao ano. 

d) Limitar a investigação de crimes à polícia, impedindo 
que isso fosse realizado pelo Ministério Público. 

e) Impedir a criação do Movimento Passe Livre, que 
ofereceria transporte público gratuito e de qualidade 
aos estudantes. 

 

Conteúdos Específicos 

 
16) Sobre o cinto de segurança é correto afirmar: 

 

a) O cinto existe para limitar a movimentação dos 
ocupantes de um veículo em casos de acidentes ou 
numa freada brusca.  

b) O cinto impede que as pessoas se choquem com as 
partes internas do veículo ou sejam lançados para 
fora dele. 

c) O cinto reduz a gravidade das possíveis lesões. 
d) Os cintos de segurança devem estar em boas 

condições de conservação e todos os ocupantes 
devem usá-los. 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
17) No semáforo, o sinal vermelho significa: 

 

a) Siga. 
b) Pare. 
c) Continue. 
d) Atenção. 
e) Diminua a velocidade. 
 
18) Preservar o meio ambiente é uma necessidade e 

todos devemos contribuir. Um bom motorista deve 

adotar procedimentos que contribuam para a redução 

da poluição atmosférica como: 

 

a) Deixar o motor ligado em uma parada prolongada. 
b) Trafegar com excesso de peso. 
c) Realizar a manutenção do motor. 
d) Não calibrar periodicamente os pneus. 
e) Fazer acelerações bruscas e freadas excessivas.  
 
19) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 

n° 9.503/97, a velocidade máxima permitida para a via 

será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 

características técnicas e as condições de trânsito. 

Onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima nas vias urbanas de trânsito rápido 

será de: 

 

a) 30 km/hora. 
b) 40 km/hora. 
c) 50 km/hora. 
d) 60 km/hora. 
e) 80 km/hora. 
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20) No caso de ser cometida uma infração de natureza 

gravíssima pelo condutor, este receberá uma multa no 

valor de 180 UFIR, além de ter computado em sua 

carteira o seguinte número de pontos: 
 
a) 3 pontos. 
b) 5 pontos. 
c) 6 pontos. 
d) 7 pontos. 
e) 5 pontos. 
 

21) A placa de regulamentação abaixo significa: 

 
 
 

 
a) Vire à direita. 
b) Proibido estacionar. 
c) Sentido de circulação. 
d) Permitido estacionar. 
e) Estação de trem. 
 

22) A placa de regulamentação abaixo significa: 

 
 
 
 
a) Barreira. 
b) Uso obrigatório de correntes. 
c) Vire à esquerda. 
d) Peso máximo permitido por eixo. 
e) Proibido trânsito de pedestre. 
 
23) A placa de advertência abaixo significa: 

 

 
 
 
 
a) Mão dupla. 
b) Curva acentuada à esquerda. 
c) Via única. 
d) Pista sinuosa. 
e) Semáforo a frente. 
 
24) A placa de advertência abaixo significa: 

 

 

 
 

 

a) Via férrea. 
b) Ciclistas. 
c) Animais na pista. 
d) Passagem sinalizada de pedestre. 
e) Fim de pista dupla. 
 

 

25) A sigla DENATRAN significa: 

 

a) Departamento Nacional de Trânsito. 
b) Conselho Nacional de Trânsito. 
c) Depósito de Tráfego Nacional. 
d) Departamento de Trânsito de Santa Catarina. 
e) Departamento de Estradas e Rodagens. 
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