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MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
• Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.

candidato;
e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe

• A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;

• O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma)
hora.

f) Fazer anotação de informações relativas às suas

• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de: Língua Portuguesa,
Matemática, Legislação e Conhecimento Específico.

respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;
g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;

• Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário,
comunique imediatamente o fiscal.

h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o
cargo em que se inscreveu se encontra devidamente
identificado no Caderno de Prova.

Cartão-Respostas;

• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que
uma das respostas esteja correta.

l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho

• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas
escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente. Exemplo:
• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou
rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque,
não amasse, não dobre, não suje, pois ele é
insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:
a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para

a sua realização;
d) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos
que não forem expressamente permitidos, gravador,
receptor e/ ou pagers, e/ou se comunicar com outro

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à
sua realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender

ao procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a
realização das provas, mesmo que o aparelho esteja
desligado.
• Não será permitida, também, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova
a partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01 (uma) hora
após o seu início devendo obrigatoriamente entregar o
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se
encontra na última página do caderno de prova. Após
decorridos 90 minutos (uma hora e meia), o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala,
simultaneamente.
• Da análise de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.
O gabarito preliminar será disponibilizado no mesmo dia
de aplicação da prova, a partir das 17h, nos sites da
Unoesc e da Prefeitura Municipal de Treze Tílias.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Assinale qual é a classe gramatical das palavras
sublinhadas na frase a seguir.
Estudei bastante para esta prova.
a) Verbo, pronome oblíquo, verbo.
b) Advérbio, verbo, substantivo.
c) Pronome possessivo, adjetivo, verbo.
d) Verbo, advérbio, pronome demonstrativo.
QUESTÃO 02
A opção em que todas as palavras foram
acentuadas corretamente é:
a) Próva – público – município.
b) Salário – bônus – táxi.
c) Tecnología – tú – você.
d) Fácil – forúm – econômia.
QUESTÃO 03
Preencha com Z, S ou SS:
Atrá___; profi___onal; portugue___a; despe___a;
imobili___ar.
a) z – ss – z – z – s.
b) s – ss – s – s – z.
c) z – s – z – z – z.
d) z – ss – s – s – z.
QUESTÃO 04
Leia com atenção o trecho da letra de música a
seguir e assinale a alternativa correta.
Corro o lápis em torno da mão
E me dou uma luva
E se faço chover, com dois riscos
Tenho um guarda chuva
a) As palavras sublinhadas são verbos flexionados na
primeira pessoa do singular e no tempo presente do
modo indicativo.
b) As palavras sublinhadas são verbos flexionados na
primeira pessoa do singular e no tempo presente do
modo imperativo.
c) As palavras sublinhadas são verbos flexionados na
primeira pessoa do plural e no tempo presente do
modo imperativo.
d) As palavras sublinhadas são verbos flexionados na
segunda pessoa do singular e no tempo presente
do modo imperativo.
QUESTÃO 05
Leia com atenção a oração e assinale a alternativa
correta: “O uso de EPI é fundamental para garantir
a saúde e a proteção do trabalhador.”
a) O termo sublinhado é o sujeito da oração.
b) O termo sublinhado é o predicado da oração.
c) O termo sublinhado é o objeto direto da oração.
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d) O termo sublinhado é o adjunto adverbial da
oração.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Um pintor subiu vários degraus de sua escada para
pintar uma janela que se encontra no segundo
andar de um prédio. Na sequência ele subiu mais 9
degraus, atingindo o topo da escada, que tem 17
degraus. Quantos degraus o pintor havia subido
para pintar a janela do segundo andar?
a) 7 degraus.
b) 8 degraus.
c) 9 degraus.
d) 10 degraus.
QUESTÃO 07
No Campeonato Brasileiro de Futebol de 2019 os
atacantes Gabriel, Arrascaeta e Vitinho marcaram
metade dos gols do Flamengo. Sabendo que
Gabriel marcou 25 gols, Arrascaeta marcou 13 gols
e Vitinho marcou 5 gols, quantos gols o Flamengo
marcou durante todo o campeonato?
a) 43.
b) 65.
c) 86.
d) 88.
QUESTÃO 08
Com relação às frações, são feitas as seguintes
afirmações:
I.
II.
III.

𝟒
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𝟐
𝟔
𝟖
𝟓
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𝟐

> .
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𝟑
𝟐
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𝟕
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𝟓

É correto o que se afirma em:
a) I.
b) II.
c) I e III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 09
Na matemática, assim como na linguagem comum,
um conjunto é entendido como um agrupamento ou
coleção que pode ser de objetos, pessoas,
números, ou qualquer outra coisa que se queira
classificar. Nesse contexto, pode-se afirmar que:
a) O conjunto dos números ímpares positivos pode
ser representado por A = {1, 3, 5, 7, 8...}.
b) Um conjunto é denominado finito quando possui
uma quantidade finita de elementos, como, por
exemplo, o conjunto dos números naturais.
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c) Um conjunto é chamado de conjunto unitário
quando não possui elementos.
d) Com relação ao conjunto B = {4, 8, 9, 11, 12},
podemos dizer que um único elemento de B é
número primo.
QUESTÃO 10
O preparador físico de uma equipe de futebol
determinou que cada atleta deveria correr 5 voltas
ao redor do campo. Sabendo que o campo tem
formato retangular, com 60 metros de comprimento
e 45 metros de largura, qual a distância que cada
jogador teve que percorrer?
a) 0,525 quilômetros.
b) 0,840 quilômetros.
c) 1,05 quilômetros.
d) 2,75 quilômetros.
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de Treze
Tílias sobre quem é considerado servidor estável, é
correto afirmar:
a) São estáveis após três anos do efetivo exercício os
servidores nomeados em virtude de concurso
público.
b) São estáveis após dois anos do efetivo exercício os
servidores nomeados em virtude de concurso
público.
c) São estáveis após três anos do efetivo exercício os
servidores nomeados em virtude de concurso
público ou processo seletivo.
d) São estáveis após noventa dias do efetivo exercício
os servidores nomeados em virtude de concurso
público.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de Treze
Tílias, é da competência privativa do Município:
a) Proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas.
b) Fomentar a produção agropecuária e organizar o
estabelecimento alimentar.
c) Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos
d) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura
Municipal de Treze Tílias, para que o servidor tenha
direito à progressão, é necessário ter cumprido o
interstício mínimo de:
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a) Dois anos de efetivo exercício no padrão de
vencimento em que se encontre.
b) Três anos de efetivo exercício no padrão de
vencimento em que se encontre
c) Um ano de efetivo exercício no padrão de
vencimento em que se encontre.
d) Três anos de efetivo exercício no cargo,
independente do padrão de vencimento.
QUESTÃO 14
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Treze Tílias, o retorno à atividade de
servidor aposentado por invalidez quando
declarados,
mediante
inspeção
médica,
insubsistentes os motivos determinantes da
aposentadoria é:
a) Reversão.
b) Readaptação.
c) Relotação.
d) Posse.
QUESTÃO 15
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Treze Tílias, o servidor que tiver
atrasos superiores a 15 minutos no dia, ausências
e saídas antecipadas, exceto nos casos de
compensação de horários ou quando devidamente
autorizados ou justificados pela autoridade
competente, perderá:
a) A remuneração diária.
b) Metade da remuneração diária.
c) Dois terços da remuneração diária.
d) Um terço da remuneração diária

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16
A Resolução 780 do Contran dispõe sobre o novo
sistema de placas de identificação veicular.
Assinale a alternativa que contém, em sua
totalidade, especificações dos elementos de
segurança, de acordo com a Resolução 780.
a) Emblema do Governo Federal; Bandeira do Brasil,
Argentina
ou
Paraguai;
Signo/Distintivo
internacional da América do Sul – AS; Marca
d’água; Código bidimensional (2D).
b) Emblema do Mercosul; Bandeira do Brasil;
Signo/Distintivo internacional do Brasil – BR; Marca
d’água; Código bidimensional (2D).
c) Emblema do Mercosul; Bandeira da América do
Sul; Signo/Distintivo internacional da Polícia
Rodoviária Federal – PRF; Código tridimensional
(3D).
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d) Emblema do Governo Federal; Bandeira do Brasil;
Signo/Distintivo internacional da Polícia Rodoviária
Federal – PRF; Código bidimensional (2D).

tipo de publicidade, inscrições, legendas, figuras e
símbolos que não se relacionem com a mensagem
da sinalização.

QUESTÃO 17
Analise as alternativas a seguir e assinale a que é
considerada um crime de trânsito, de acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro.
a) Transportar crianças em veículo automotor sem
observância das normas de segurança especiais
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro.
b) Ter o veículo imobilizado na via por falta de
combustível.
c) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou
substâncias.
d) Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência.

QUESTÃO 20
Sobre as categorias de habilitação, de acordo com
o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a
alternativa correta.
a) Categoria F: condutor de veículo motorizado, não
abrangido pela categoria A; cujo peso bruto total
não exceda a 2.000 quilogramas e cuja lotação não
exceda a sete lugares, excluído o do motorista, e
com capacidade de carga de até 1.000
quilogramas.
b) Categoria B: condutor de veículo motorizado
utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto
total exceda a 21.500 quilogramas.
c) Categoria A: condutor de veículo motorizado de
duas ou três rodas, com ou sem carro lateral.
d) Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá
estar habilitado no mínimo há três anos na
categoria A e no mínimo há dois anos na categoria
B e não ter cometido nenhuma infração leve ou ser
reincidente em infrações gravíssimas durante os
últimos 36 meses.

QUESTÃO 18
No caso em que o condutor estiver se aproximando
de qualquer tipo de cruzamento, é dever do
condutor, exceto:
a) Conduzir o veículo com velocidade reduzida e
atenção redobrada.
b) Dar passagem a pedestres que estão atravessando
a faixa de segurança na via.
c) Acelerar e aumentar a velocidade, buzinando
quando estiver atravessando o cruzamento.
d) Ficar atento e obedecer à sinalização do semáforo,
das placas e da via.
QUESTÃO 19
Referente ao que consta no Código de Trânsito
Brasileiro, é correto afirmar que:
a) É vedado ao motorista profissional dirigir por mais
de três horas ininterruptas por dia veículos de
transporte individual de passageiros ou de
transporte rodoviário de cargas.
b) Serão observados 10 minutos para descanso a
cada três horas na condução de veículo rodoviário
de passageiros, sendo proibido o seu
fracionamento.
c) O condutor de veículo destinado à condução de
escolares deve satisfazer aos seguintes requisitos:
ter idade superior a 21 anos; ser habilitado na
categoria D; não ter cometido nenhuma infração
grave ou gravíssima ou ser reincidente em
infrações médias durante os 12 últimos meses; ser
aprovado em curso especializado, nos termos da
regulamentação do Contran.
d) É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito e
respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer

QUESTÃO 21
De acordo com o Artigo 182 do Código de Trânsito
Brasileiro, assinale a alternativa que completa
corretamente a frase: “É infração grave, sendo a
penalidade multa, parar o veículo ...”
a) Nas esquinas a mais de cinco metros do bordo do
alinhamento da via transversal.
b) Na pista de rolamento das estradas, das rodovias,
das vias de trânsito rápido e das demais vias
dotadas de acostamento.
c) Afastado da guia da calçada (meio-fio) em até 50
centímetros.
d) No passeio ou sobre faixa destinada a pedestres,
nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de
pista de rolamento e marcas de canalização.
QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que contém um requisito
verdadeiro de acordo com o Artigo 145 do Código
de Trânsito Brasileiro sobre habilitações nas
categorias D e E ou para conduzir veículos de
transporte coletivo de passageiros, de escolares,
de emergência ou de produto perigoso.
a) Ser maior de 30 anos.
b) Não ter cometido nenhuma infração de trânsito nos
últimos cinco anos.
c) Ser maior de 23 anos.
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d) Não ter cometido nenhuma infração grave ou
gravíssima ou ser reincidente em infrações médias
durante os últimos 12 meses.
QUESTÃO 23
O ciclo Otto é um ciclo termodinâmico idealizado
que descreve o funcionamento de um típico motor
de pistão de ignição com faísca. É o ciclo
termodinâmico mais comum em motores de
automóveis que funciona em quatro tempos, como,
por exemplo, carros e motos. Assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta dos quatro
tempos do ciclo Otto.
a) Exaustão, compressão, combustão e admissão.
b) Admissão, combustão, compressão e exaustão.
c) Admissão, compressão, combustão e exaustão.
d) Exaustão, combustão, compressão e admissão.
QUESTÃO 24
Sobre o painel de controle de um veículo, assinale
a alternativa que possui o correto significado do
símbolo indicado a seguir.

a)
b)
c)
d)

Luz de bateria.
Luz de freio.
Luz de portas abertas.
Luz de temperatura do líquido de arrefecimento do
motor.

QUESTÃO 25
É importante que o motorista faça algumas
verificações periódicas no veículo a fim de garantir
o seu bom funcionamento. Para verificar o nível do
óleo do motor é preciso retirar a vareta de medição,
limpá-la, recolocá-la no motor e, por fim, removê-la
para análise. Feito isso, um motorista constatou
que o nível de óleo estava abaixo da marcação de
mínimo e com características de grande
contaminação e desgaste. Diante disso, assinale a
alternativa que descreve a melhor ação a ser
tomada.
a) Troca do filtro de óleo, bem como a substituição do
óleo do motor.
b) Nenhuma, pois o motor ainda está funcionando.
c) Troca do filtro de óleo somente, haja vista que a
contaminação se deve ao mau funcionamento do
filtro.
d) Troca do óleo somente, haja vista que não é
comum a prática de trocar o filtro de óleo.
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QUESTÃO 26
Ter noções básicas de primeiros socorros é muito
relevante em situações de acidentes. Em caso de
hemorragias externas, assinale a alternativa que
contém a ação recomendada.
a) Remover objetos penetrados no corpo da pessoa
ferida.
b) Deixar o membro afetado a um nível abaixo do
coração.
c) Deixar o membro afetado a um nível acima do
coração.
d) Não realizar curativos do tipo compressivos.
QUESTÃO 27
Um veículo possui diversos sistemas que, juntos,
fazem o motor funcionar em perfeita sincronia.
Assinale a alternativa correta sobre o sistema de
ignição de um veículo.
a) É composto principalmente por bateria, bobina,
distribuidor (em carros mais antigos), cabos de vela
e velas.
b) Possui como principal função girar o motor na
partida.
c) É composto principalmente por tanque e bomba de
combustível.
d) Possui como principal função manter a linha de
combustível sempre cheia.
QUESTÃO 28
Sobre o sistema de lubrificação de um veículo,
assinale a alternativa correta.
a) O item reservatório de expansão faz parte do
sistema de lubrificação.
b) Os itens radiador e bomba d’água fazem parte do
sistema de lubrificação.
c) Os itens cárter, bomba de óleo e filtro fazem parte
do sistema de lubrificação.
d) Os itens alternador e bateria fazem parte do
sistema de lubrificação.

QUESTÃO 29
Grande parte dos veículos possui um sistema cuja
principal função é responsável pela estabilidade. O
seu principal objetivo é absorver, por meio dos
seus componentes, as irregularidades do solo.
Assinale
a alternativa que
se relaciona
corretamente com o sistema exposto.
a) Sistema de transmissão.
b) Sistema de suspensão.
c) Sistema de iluminação.
d) Sistema de frenagem.
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QUESTÃO 30
Na lateral de todo pneu é encontrado um conjunto
de códigos alfanuméricos que identificam e
caracterizam o pneu. Sobre o pneu 175/65R14, é
correto afirmar que:
a) Sua altura é de 175 milímetros, e seu diâmetro é de
14 milímetros.
b) Sua altura é de 65 milímetros, e seu diâmetro é de
14 milímetros.
c) Sua largura é de 175 milímetros, e esse pneu é
radial de 14 polegadas de diâmetro.
d) Sua altura é de 175 milímetros, e esse pneu é radial
de 14 polegadas de diâmetro.
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