CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
EDITAL Nº 001/2018

CADERNO DE PROVAS
MOTORISTA

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

EDITAL Nº 001/2018
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO

MOTORISTA
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. 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.
• 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 Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas 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.
• 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 candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
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; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, 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 nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 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 após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame 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 da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 5

QUESTÃO 1

Os substantivos Brasil e beija-flor classificam-se,
respectivamente, como:

A opção em que todas as palavras apresentam
correta separação silábica é:

a) próprio e comum.

a) co-nsta-ta-ção; psi-có-lo-go; a-pa-rên-cia.

b) concreto e abstrato.

b) p-neu; neu-tra-li-da-de; his-tó-ria.

c) impróprio e concreto.

c) tec-no-lo-gi-a; gra-tui-to; a-ces-sí-vel.

d) próprio e coletivo.

d) trans-por-te; di-gni-da-de; sa-lá-ri-o.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 2

Assinale qual é a classe gramatical da palavra
sublinhada na frase a seguir.

QUESTÃO 6

O valor de “y” na equação a seguir é:

Minha carteira de trabalho está assinada.
a) Verbo.

a) 8. 			

b) 208.

b) Pronome demonstrativo.

c) 10. 			

d) 12.

c) Pronome relativo.

QUESTÃO 7

d) Substantivo.
QUESTÃO 3

Identifique o sujeito da oração apresentada a seguir.
Todos desejam alcançar boa nota nesta prova.

Uma torneira goteja 8 vezes a cada 20 segundos.
Quantas vezes essa torneira goteja em 1 hora?
a) 1.920. 		

b) 1.440.

c) 2.400. 		

d) 1.800.
QUESTÃO 8

a) Todos desejam.

Uma costureira cortou 64 m de tecido em 20 retalhos
de mesmo comprimento. Quantos centímetros tem
cada retalho?

b) Nesta prova.
c) Todos.
d) Prova.

a) 340. 			

b) 360.

c) 320. 			

d) 300.

QUESTÃO 4

Preencha com X ou CH:
Ra___adura; encai___e; ta___a; apetre____o; fa___
ada.
a) ch – x – x – ch – x
b) x – x – x – ch – ch
c) ch – x –ch – x – ch
d) ch – x – x – ch – ch

QUESTÃO 9

Uma laje de concreto é um bloco retangular de
10 m de comprimento por 4,2 m de largura. Se a
espessura da laje é de 25 cm, então, o volume, em
metros cúbicos, do concreto usado nessa laje é:
a) 12. 			

b) 8.

c) 15,5. 			

d) 10,5.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Um festival foi realizado num campo de 180 m por
65 m. Sabendo que em cada 2 m2 havia, em média, 5
pessoas, quantas pessoas havia no festival?

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto dizer que ao servidor público é:

a) 30.000.

a) proibido ausentar-se do serviço durante o expediente,
sem prévia autorização do chefe imediato.

b) 29.250.

b) permitido recusar fé a documentos públicos.

c) 30.250.

c) permitido valer-se do cargo para lograr proveito
pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da
função pública.

d) 28.000.

LEGISLAÇÃO

d) proibido ausentar-se do serviço durante o expediente,
mesmo com prévia autorização do chefe imediato.
QUESTÃO 14

QUESTÃO 11

Conforme a Lei Orgânica do Município de Joaçaba,
o Município de Joaçaba, parte integrante da
Federação, é uma unidade da República Federativa
do Brasil e do Estado de Santa Catarina, sendo
correto afirmar que:
a) possui personalidade jurídica de direito público
interno e autonomia nos termos da Constituição
Federal.
b) possui personalidade jurídica de direito privado
interno e autonomia nos termos da Constituição
Federal.
c) possui personalidade jurídica de direito público
interno e independência nos termos da Constituição
Federal.
d) possui personalidade jurídica de direito público
interno, sendo dependente do Governo Estadual nos
termos da Constituição Federal.
QUESTÃO 12

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
assinale a alternativa correta:
a) O prazo de validade do concurso é de quatro anos.
b) É requisito básico para investidura em cargo público
idade mínima de 18 anos.
c) Para tomar posse não é preciso passar por inspeção
médica oficial.
d) Portador de deficiência não tem direito de se inscrever
para concurso público.

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município de
Joaçaba, sobre os triênios é correto afirmar:
a) Serão concedidos aos servidores efetivos, há cada três
anos, adicional a razão de 3% sobre o salário-base.
b) Serão concedidos aos servidores efetivos, há cada
cinco anos, adicional a razão de 6% sobre o salário-base.
c) Serão concedidos aos servidores efetivos, há cada três
anos, adicional a razão de 6% sobre o salário-base.
d) Não há previsão de concessão de triênio.
QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, o concurso público, de caráter
eliminatório e classificatório, será composto de uma
etapa obrigatória e poderá haver uma facultativa.
Dessa forma, faz parte da etapa obrigatória:
a) Prova prática.
b) Prova de aptidão física.
c) Prova escrita de conhecimentos.
d) Avaliação psicológica, com análise de perfil para o
cargo.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

Ao trafegar em uma rodovia, o condutor deverá, antes
de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se que:
a) nenhum condutor que venha atrás tenha começado
uma manobra para ultrapassá-lo; quem o precede na
mesma faixa de trânsito não tenha indicado o propósito
de ultrapassar um terceiro.
b) a faixa horizontal de sinalização esteja contínua,
indicando que é permitida a ultrapassagem.
c) o condutor que vem atrás começou uma manobra para
ultrapassá-lo; quem o precede na mesma faixa de trânsito
tenha indicado o propósito de ultrapassar um terceiro.
d) o veículo esteja com a seta da direita ligada, indicando
a ultrapassagem do veículo à frente; o veículo que está
atrás esteja distante no mínimo 80 metros.
QUESTÃO 17

Segundo o art. 40 do Código de Trânsito Brasileiro, 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:
a) para indicar a existência de risco à segurança para os
veículos que circulam no sentido contrário.
b) para indicar que há policiamento de fiscalização a 10
quilômetros.
c) para sinalizar a localização de um bom local para fazer
uma pausa, descanso e posteriormente prosseguir a
viagem.
d) para cumprimentar os motoristas que circulam no
sentido contrário.
QUESTÃO 18

É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de
cinco horas e meia ininterruptas veículos de transporte
rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte
rodoviário de cargas. O condutor é obrigado, dentro do
período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas
de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no
veículo e coincidirem com os intervalos mencionados
no § 1° do Código de Trânsito Brasileiro. Sendo assim,
qual é o tempo mínimo de horas ininterruptas de
descanso?
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a) 6 (seis) horas.
b) 4 (quatro) horas.
c) 8 (oito) horas.
d) 10 (dez) horas.
QUESTÃO 19

A sinalização de trânsito tem o objetivo de garantir sua
utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no
trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres
que nele circulam. Qual a classificação correta dos
sinais de trânsito?
a) Placas, setas, tachas, tachões, pórticos, balizas.
b) Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização
auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito
e do condutor.
c) Vertical, dispositivos de sinalização luminosos, como
coloração vermelha, pontes e viadutos, ilhas de divisão
de fluxo.
d) Pintura na pista, faixa de pedestre, semáforos de
pedestres e veículos, faixas elevadas.
QUESTÃO 20

São equipamentos obrigatórios em todos os veículos,
entre outros a serem estabelecidos pelo Contran:
a) cinto de segurança, equipamento registrador
instantâneo inalterável de velocidade e tempo para os
veículos de transporte e de condução escolar, encosto de
cabeça, dispositivo destinado ao controle de emissão de
gases poluentes e de ruído, equipamento suplementar
de retenção air bag frontal para o condutor e o passageiro
do banco dianteiro.
b) cinto de segurança, equipamento registrador
instantâneo inalterável de velocidade e tempo para
os veículos de passeio, encosto de braço, dispositivo
destinado ao controle de emissão de gases poluentes e
de ruído, equipamento suplementar de retenção air bag
frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro
e traseiro.
c) cinto de segurança, equipamento registrador
instantâneo inalterável de geração de ruído e tempo
para os veículos de transporte e de condução escolar,
encosto de cabeça, dispositivo destinado ao controle de
velocidade, equipamento suplementar de retenção air
bag traseiro para o condutor e os passageiros.
d) cinto de segurança, equipamento registrador
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instantâneo inalterável de marcha e emissão de
poluentes para os veículos de passeio, encosto de
braço, dispositivo destinado ao controle de emissão de
gases poluentes e de ruído, equipamento suplementar
de retenção air bag lateral para o condutor e o
passageiro do banco dianteiro.
QUESTÃO 21

Complete a frase com a alternativa correta. O condutor
de veículo destinado à condução de escolares deve 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, e ter idade superior a
___________ anos.
a) 18.			

b) 24.

c) 21.			

d) 19.
QUESTÃO 22

Complete a frase com a alternativa correta. Os
condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se
a exames toxicológicos para a habilitação e renovação
da Carteira Nacional de Habilitação. O exame buscará
aferir o consumo de substâncias psicoativas que,
comprovadamente, comprometam a capacidade de
direção, e deverá ter janela de detecção mínima de
____________ dias.
a) 120.

QUESTÃO 24

Ao se deparar com um acidente, sendo o primeiro a
chegar ao local, qual a primeira medida que se deve
tomar?
a) Ficar em um local seguro da via e fazer a sinalização do
local.
b) Ligar para a prefeitura municipal mais próxima,
solicitando auxílio na remoção das vítimas.
c) Retirar as vítimas dos veículos, para posteriormente
chamar ajuda.
d) Fazer B.O. (boletim de ocorrência), anotando os dados
dos veículos envolvidos.
QUESTÃO 25

Muitos acidentes ocorrem porque os motoristas
estão falando ou mexendo no celular, ou até mesmo
porque estão trocando de estação de rádio ou abrindo
uma garrafa de água. O condutor defensivo é aquele
que adota um procedimento preventivo no trânsito,
sempre com cautela e civilidade. Ao se aproximar
de uma faixa de pedestres onde um indivíduo está
esperando para atravessar a via, o que deve ser feito?
a) Acelerar o veículo, passando o mais rápido possível
pela faixa.
b) Buzinar para o pedestre e acelerar passando sobre a
faixa.
c) Parar o veículo e desembarcar para ajudar o pedestre a
atravessar a via, deixando o veículo posicionado sobre a
faixa de pedestre.

b) 90.
c) 60.

d) Reduzir a velocidade e parar antes da faixa de retenção,
permitindo a passagem do indivíduo.

d) 150.
QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

Transportar crianças em veículo automotor sem
observância das normas de segurança especiais
estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro
provoca a retenção do veículo até a irregularidade ser
sanada, gera multa e infração de grau:

b) grave.

O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa
com deficiência ou com mobilidade reduzida será
assegurado em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas, por meio de identificação e de
eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu
acesso. É desejável que o veículo acessível possua uma
porta que dê acesso ao salão de passageiro sem o uso
de degrau, localizada na lateral direita do veículo e com
largura livre mínima de:

c) média.

a) 90 cm.		

b) 60 cm.

d) leve.

c) 70 cm.		

d) 100 cm.

a) gravíssima.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Qual é a peça de veículos automotores que tem a
função de reter as impurezas do óleo lubrificante em
circulação e que, normalmente, é instalada na lateral
do motor, por meio de suporte, ou diretamente no
bloco?

As convulsões acontecem em decorrência de
descargas elétricas anormais no cérebro, que levam à
contração involuntária de vários músculos do corpo.
Normalmente, as crises convulsivas duram apenas
alguns segundos. É preciso prestar os primeiros
socorros à pessoa, o que se deve fazer?

a) Filtro de óleo.

a) Tentar imobilizar a pessoa ou amarrar os membros,
pois pode resultar em fraturas ou outras lesões.

b) Bomba de óleo.
c) Interruptor de óleos.
d) Carter.
QUESTÃO 28

As profundidades das cavidades da banda de
rodagem dos pneus serão limitadas a um desgaste
máximo (Resolução n. 558/80 - Contran), o qual será
determinado por indicadores visuais colocados
nos pneus. Os indicadores de desgaste da banda
de rodagem devem advertir visualmente quando
a profundidade das cavidades correspondentes da
banda de rodagem estiver reduzida a:
a) 1,6 mm.
b) 1,8 mm.
c) 2,4 mm.
d) 1,4 mm.
QUESTÃO 29

A sinalização de regulamentação tem por finalidade
informar aos usuários das condições, proibições,
obrigações ou restrições no uso das vias. Suas
mensagens são imperativas, e seu desrespeito constitui
infração. Qual é a regulamentação da placa indicada a
seguir?

a) Proibido trânsito de veículos de tração animal.
b) Proibido trânsito de caminhões.
c) Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e
ciclomotores.
d) Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras.

b) Colocar a mão na boca da pessoa, assim como objetos
ou panos.
c) Dar de comer ou beber, mesmo que se desconfie de
uma diminuição de açúcar no sangue.
d) Dar espaço para a pessoa, desapertar roupas apertadas
e colocar a pessoa deitada de lado.
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