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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA MOTORISTA. 

 

Observações: Só existe uma alternativa correta. 

Assinale com um X a letra da alternativa correta. 

Questões rasuradas serão anuladas. 

Usar caneta azul ou preta. 

Não se esqueça de PRENCHER e colocar o nome na prova e no CARTÃO 
resposta. 

 

BOA SORTE 

 
 
 

 
Nome:______________________________________________________ 
 
 
 
Data: ____/____/_____. 
 
 
 
 
 
 
Nota:_______________. 






 
 
 
 

Avaliação Escrita de PORTUGUÊS - Motorista 
 
 
 

 
01 - O autor no texto acima discute problemas relacionados ao envelhecimento, 
apresentando argumentos que levam a inferir que seu objetivo é: 
a) esclarecer que a velhice é inevitável; 
b) contar fatos sobre a arte de envelhecer; 
c) defender a idéia de que a velhice é desagradável; 
d) mostrar às pessoas que é possível aceitar sem a angústia o envelhecimento. 
 
02 - O tema “ velhice”  no texto acima foi escrito pelo Autor: 
a) Nogueira,P; 
b) Pensador Cícero; 
c) Vários filósofos; 
d) Todas estão corretas. 
 
03 - Quando o Autor se refere no texto acima “...  nos atiramos a um estado de 
melancolia...”, ele está afirmando que: 
a) a pessoa entra em nostalgia; 
b) a pessoa entra em depressão; 
c) a pessoa fica com tristeza; 
d) todas estão corretas. 
 
04 - Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal: 
a) o inglês desembarcarão amanhã no aeroporto de Navegantes; 
b) haverão melhores ocasiões para nos encontrar; 
c) eu amanhã receberá o diploma;  
d) o relógio deu duas horas. 
 
 

Valor de cada pergunta = 0,35 

O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. 
Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano 
Cícero: A Arte do Envelhecimento. Cícero nota, primeiramente, que todas as idades 
têm seus encantos e suas dificuldades. E depois aponta para um paradoxo da 
humanidade. Todos sonham ter uma vida longa, e que significa viver muitos anos. 
Quando realizamos a meta, em vez de celebrar o feito, nos atiramos a um estado 
de melancolia e amargura. Ler as palavras de Cícero sobre envelhecimento pode 
ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. 
“NOGUEIRA, P. Saúde & Bem-Estar Antienvelhecimento. Época. 28 abr. 2008.” 






 
05 - Assinale a alternativa que contenha somente palavras escritas corretamente: 
a) altura, ilha, renacer; 
b) honesto, amanhã, antigo; 
c) hantiguidade, élio, horta; 
d) onesto, imagem, umano. 
 
06 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
a) infringir – cassados – mandato – senso; 
b) infligir – cassados – mandato – senso; 
c) infligir – caçados – mandato – senso; 
d) infligir – cassados – mandato – senso. 
 
  
 

 
07 – No texto acima as palavras destacadas significam corretamente: 
a) desgaste do solo e das rochas; originário, proveniente; ação de remover; 
b) depósito do solo; desgaste do solo e das rochas; originário, proveniente; 
c) originário, proveniente; efetuado; desgaste do solo e das rochas; 
d) dificuldade; ação de remover; originário, proveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I- Não costumo ..... as leis. 
II- Os direitos de cidadania do rapaz foram ..... pelo governo. 
III- O...... dos senadores é de oito anos. 
IV- César não teve ........ de justiça. 

Um dos principais objetivos de se dar continuidade as pesquisas em erosão dos solos e o de 
procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que, em última análise, geram uma 
série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, 
é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de 
sedimentos. A erosão causa, quase sempre, uma série de problemas ambientais, em nível local 
ou até mesmo em grandes áreas. 
(GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S.B.   
Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos.                                       
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 (adaptado). 
 






 
 

Trabalho Escravo Infantil  
Dizem que possibilitar a uma criança a oportunidade de aprender uma profissão é 
uma atitude cruel pois a impede de desenvolver-se sócio-intelectualmente, já que, o 
tempo despendido para atuar no mercado de trabalho é roubado do estudo e do 
lazer, ceifando  a oportunidade de um crescimento pleno. 
É muito doloroso passar nas sinaleiras e ver crianças pequenas vendendo balas, 
jornais ou limpando pára-brisas, ou ainda, fazendo malabarismos em troca de 
míseros centavos, constatando o fracasso do Estado que tencionou oferecer o 
mínimo indispensável para a subsistência e acabou deixando muitos à sua própria 
sorte. É difícil encarar a disparidade social em um país onde muitos vivem com o 
mínimo e poucos vivem com o máximo mas, o que fazer ? Se todos tivessem as 
mesmas oportunidades e houvesse mesmo um mínimo existencial isso não refletiria 
na qualidade de vida dos infantos, ocasionando uma queda do trabalho infantil? 
Por mais desumano que seja admitir, a verdade é que muitas das crianças 
necessitam trabalhar para complementar a renda familiar, quando não são elas o 
principal sustentáculo financeiro da família e tirar delas esta oportunidade não seria 
levar um núcleo familiar à desordem, à indigência? 
Discordo do termo escravo, melhor seria trabalho vergonhoso infantil, já que é 
mesmo uma vergonha uma nação ter em sua Carta Magna  assegurada a dignidade 
da pessoa humana e não oferecer condições de vida para uma família sobreviver a 
ponto de necessitar inserir suas crianças no mercado de trabalho para não morrer à 
míngua, privando-as de viver como criança, deixando de lado o lazer, estudando com 
dificuldade, deixando a escola precocemente e não alcançando, na maioria das 
vezes, sequer o fim do ensino fundamental, exposta a toda sorte de marginalização, 
drogas, corrupção, deturpação, valores que cedo destruirão sua inocência e sua 
candura infantil. 
Por outro lado, crianças expostas precocemente ao mercado de trabalho adquirem a 
probabilidade de aprender com maior facilidade o significado da responsabilidade, do 
comprometimento, troca a brincadeira de infância pela obrigação de aprender a ser 
proativa, amadurecendo rápido e adquirindo noção de respeito e dignidade. 
Existem relatos de homens e mulheres que estufam o peito com orgulho  e contam 
que se tornaram grandes homens e mulheres, responsáveis e cônscios dos seus 
deveres, excelentes pais de famílias, profissionais dignos, graças à oportunidade de 
cedo aprender o quanto custa ganhar a vida; ao passo que outros se queixam de 
frustrações por terem que abandonar os estudos para trabalhar, lamuriam-se por 
viverem vidas miseráveis e infelizes e garantem que tudo teria sido melhor se 
tivessem podido viver como crianças, sem a responsabilidade do trabalho precoce. 
Há crianças que, expostas às ruas enveredaram-se pelo mundo dos crimes e das 
drogas e usaram o fruto do trabalho para sustentar o vício, como há crianças ricas e 
de boa família que usam a própria mesada para custear o vício, tudo muito relativo. 
Fábia Cristina Rodrigues dos Santos. 24 de julho de 2010. Fonte: 
www.webartigos.com/artigos/trabalho-escravo-infantil /43651/ 






 
 
 
08 – No texto acima a palavra ‘ceifando’ significa: 
a) extinguir, impedir, matar; 
b) exibir, matar, aniquilar;  
c) matar, crescer, impedir; 
d) sofrer, crescer, exibir. 
 
09 - O que o autor quis dizer no texto acima na frase: “... estufam o peito com 
orgulho...” 
a) não tiveram oportunidade de estudar; 
b) o trabalho escravo prejudica os estudos; 
c) a labuta do trabalho é desgastante; 
d) oportunidades da vida desde cedo. 
 
10 - O que você entende por “carta magna”?  
a) É uma Lei suprema do estado brasileiro assegurada na Constituição de 1988;  
b) É uma Lei emitida pelos municípios; 
c) É uma Lei que garante a todas as crianças estarem em sala de aula; 
d) É uma lei assegurada pelo Conselho Estadual da Educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
 

Avaliação Escrita de MATEMÁTICA - Motorista 
 
 
 
11 - Um automóvel tem um consumo médio de l litro de combustível para cada 13,0 
quilômetros rodados na cidade. Se for mantida essa média, quantos litros de 
combustível seriam necessários para esse automóvel rodar 6.500 quilômetros? 
a) 632,0 litros; 
b) 543,5 litros; 
c) 500,0 litros; 
d) 296,5 litros. 
 
12 – Do salário de um trabalhador são descontados R$ 72,00, que correspondem a 9 % 
do total. Qual é o salário desse trabalhador? 
a) R$ 810,00; 
b) R$ 560,00; 
c) R$ 800,00; 
d) R$ 540,00. 
 
13 – Sabrina gastou na terça feira 864,20 litros de água, na quarta feira gastou o dobro 
dessa quantia de água, sendo que a caixa d’água dela tem a capacidade de 8.300 litros. 
Quantos litros de água ficaram na caixa? 
a) 2.592,60 litros; 
b) 7.435,80 litros; 
c) 6.571,60 litros;   
d) 5.707,40 litros. 
 
14 - Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, 
transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? 
a) 06 gols; 
b) 04 gols; 
c) 07 gols; 
d) 10 gols. 
 
15 – Fabio comprou uma ação de um clube por R$250,00 e revendeu por R$300,00. A 
taxa percentual de lucro obtida é de: 
a) 50 %; 
b) 05 %; 
c) 15 %; 
d) 20 %. 
 
 
 
 

Valor de cada pergunta = 0,35 






16 - Maria pagou R$ 555,00 em um relógio e pretende vender com um lucro de 20%. Na 
revenda qual será o valor total do relógio? 
a) R$ 111,00; 
b) R$ 666,00; 
c) R$ 655,00; 
d) R$ 765,00. 
 
17 - Um imposto foi criado com alíquota de 2% sobre cada transação financeira 
efetuada pelos consumidores. Se uma pessoa for descontar um cheque no valor de R$ 
15.250,00. Receberá líquido quanto? 
a) R$ 14.945,00. 
b) R$ 15.250,00; 
c) R$ 14.000,00; 
d) R$ 12.300,00. 
 
18 - O semáforo de um cruzamento fica aberto apenas 15 segundos, o que permite a 
passagem, em média, de quatro (04) automóveis. Se ele ficasse aberto 45 segundos, 
mantendo o mesmo fluxo de veículos, quantos automóveis, em média, poderiam cruzar 
esse semáforo?  
a) 12 automóveis;  
b) 18 automóveis;  
c) 15 automóveis;  
d) 40 automóveis.  
 
19 - Os orçamentos dos seis (06) hospitais somados equivalem a 648 milhões de reais 
por ano. Cada um deles recebe o mesmo valor mensalmente, e esse valor é o mesmo 
para cada um dos hospitais. Nessas condições, quanto recebe, mensalmente, cada um 
desses hospitais?  
a) 18 milhões de reais; 
b) 54 milhões de reais.  
c) 09 milhões de reais;  
d) 108 milhões de reais.  
 
 
20 - Um ingresso para o teatro custa R$ 55,00. Sabe-se que estudantes pagam a 
metade desse valor. Em uma apresentação, estiveram presentes 125 espectadores, dos 
quais 72 eram estudantes. Qual foi o valor arrecadado para essa apresentação? 
a) R$ 1.980,00; 
b) R$ 5.150,00; 
c) R$ 4.895,00; 
d) R$ 2.915,00. 
 
 
 
 
 
 






 
 
 
 
 
 
 

Avaliação Escrita de CONHECIMENTOS GERAIS - Motorista 
 
 
 
 
 
21 – No ano de 2005, houve em um município vizinho de Blumenau, a notificação de 
casos de uma doença causada pela má disposição do lixo, causando inclusive óbitos. 
Esta doença é causada por um inseto (Barbeiro) hospedeiro do Trypanossoma cruzi. 
Que doença é essa: 
a) malária; 
b) doença de Chagas; 
c) tifo; 
d) febre tifóide. 
 
22 - Qual a data da fundação de Blumenau? 
a) 02 de setembro de 1850; 
b) 07 de novembro de 1520; 
c) 02 de outubro de 1780; 
d) 11 de dezembro de 2001. 
 
23 – O processo de impeachment do então presidente Collor é denominado de 
movimento:  
a) caras-pintadas; 
b) caras-metades; 
c) diretas já; 
d) ficha limpa.  
 
24 – Qual o principal fator da degradação da mata de Araucárias na Região Sul do 
Brasil? 
a) extrativismo de minerais metálicos; 
b) ocupação agrícola intensiva de grãos; 
c) extrativismo de minerais carboníferos; 
d) extração da madeira. 
 
25 – Qual alternativa que indica um fato ocorrido no ano de 2009 no Brasil? 
a) suicídio de Getúlio Vargas; 
b) escolha do Rio de Janeiro para ser a sede das Olimpíadas de 2016; 
c) eleição do Presidente Lula para um novo mandato presidencial; 
d) criação do Estado do Acre. 

Valor de cada pergunta = 0,30 






 
26 - É correto afirmar sobre o sistema eleitoral brasileiro que?  
a) todo brasileiro com idade entre 18 e 70 anos é obrigado a votar; 
b) os aposentados e os maiores de 70 anos também são obrigados a votar; 
c) os jovens com idade entre 16 e 17 anos não têm direito ao voto; 
d) todo brasileiro com idade entre 16 e 70 anos é obrigado a votar. 
 
27 - A cidade de Blumenau geograficamente está inserida no (a):  
a) Serra Geral; 
b) Serra do Mar;  
c) Cânions do Itajaí;  
d) Vale do Rio Itajaí. 
 
28 – O clima de Santa Catarina é? 
a) subtropical; 
b) serrano; 
c) equatoriano; 
d) tropical. 
 
29 - A “Lei Seca” se refere a (o)? 
a) respeitar a faixa de pedestre; 
b) uso de cadeirinha para crianças; 
c) dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia; 
d) usar cinto de segurança. 
 
30 - Segundo a Constituição Federal do Brasil, o Presidente e os Governadores são 
eleitos? 
a) diretamente para um mandato de quatro anos e com um limite de dois mandatos 
seguidos; 
b) indiretamente para um mandato de quatro anos e com um limite de dois mandatos 
seguidos; 
c) diretamente para um mandato de três anos e com um limite de dois mandato 
seguidos; 
d) diretamente para um mandato de seis anos e  com um limite de um mandato 
seguidos. 
 
 







