MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018
03 DE FEVEREIRO DE 2018

CARGO:
MOTORISTA
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 20 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 Gabarito, o qual conterá o Cartão de
Identificação e o Cartão Resposta.
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com seus dados.
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 20,
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 Gabarito por erro de
preenchimento por parte do candidato.
O Gabarito 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 Gabarito, somente será permitida após
transcorrido 30 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito
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 Gabarito.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do Caderno de Questões
para conferir com o gabarito oficial.
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os
fiscais de sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de
Identificação, os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente
Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Processo
Seletivo.
O Gabarito Preliminar e os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 05 de fevereiro de 2018, no
site www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 06 e 07 de fevereiro de 2018.

Língua Portuguesa

e) 27
07) Acerca da febre amarela leia as
afirmações abaixo e assinale a alternativa
correta:

01) O coletivo de fotografias é:
a) Acervo
b) Antologia
c) Álbum
d) Coleção
e) Conjunto

I. É uma doença causada por um vírus
chamado amarílico ou vírus da febre
amarela. Essa doença pode ser de curta
duração ou evoluir para formas graves
podendo levar à morte.
II. As manifestações iniciais são: febre alta
de início súbito, sensação de mal estar,
dor de cabeça, dor muscular, cansaço,
calafrios, náuseas e vômitos.
III. Não há tratamento específico, sendo
apenas sintomático, com cuidadosa
assistência ao paciente em ambiente
hospitalar.
IV. A doença é transmitida através da
picada de fêmeas de mosquitos
infectadas com o vírus da febre amarela.
Existem dois tipos de febre amarela: a
silvestre (área de mata) e urbana.

02) São palavras grafadas com X, exceto:
a) Mexerica
b) Enxergar
c) Ameixa
d) Recauxutar
e) Xará
03) Em relação as palavras
significado, está incorreto:

e

seu

a) Fragrante – pego de surpresa
b) Cavalheiro – homem gentil
c) Descriminar – inocentar
d) Mandado – ordem judicial
e) Infringir – desrespeitar
04) De acordo com a classificação verbal,
presente indicativo do verbo vender, está
incorreto:

a) Somente I, III e IV estão corretos.
b) Somente I, II e III estão corretos.
c) Somente II, III e IV estão corretos.
d) Nenhum está correto.
e) Todos estão corretos.

a) Eu vendo
b) Tu vendes
c) Ele vende
d) Nós venderíamos
e) Eles vendem

08) Recentemente, no dia 27 de janeiro do
corrente ano, a tragédia que vitimou 242
pessoas na boate Kiss em Santa Maria, no Rio
Grande do Sul e chocou o país e o mundo
completou quantos anos?

05) Em relação a separação silábica, estão
corretas, exceto:

a) 03
b) 05
c) 07
d) 02
e) 04

a) Frouxo – frou-xo
b) Descansado – des-can-sa-do
c) Anunciar – a-nun-ci-ar
d) Maquinaria – ma-qui-na-ria
e) Sucção – suc-ção

09) As Eleições Gerais 2018, ocorrerão no dia
__________ — em primeiro turno — e no dia
__________ — nos casos de segundo turno.
Assinale a alternativa que contempla
corretamente o trecho acima:

Conhecimentos Gerais
06) Em 2018 o Município de Serra Alta (SC)
completará quantos anos desde sua
fundação?

a)
b)
c)
d)
e)

a) 28
b) 29
c) 24
d) 26
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07 de outubro - 28 de outubro.
14 de outubro - 21 de outubro.
05 de outubro - 26 de outubro.
03 de outubro - 24 de outubro.
12 de outubro - 26 de outubro.

10) Qual é o nome do atual Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Serra Alta
(SC)?
a)
b)
c)
d)
e)

13) (Primeiros Socorros) É a interrupção
repentina do funcionamento do coração que
pode causar lesão cerebral irreversível caso
se prolongue por mais de três minutos. O
trecho refere-se a:

Marcelo de Oliveira.
Ulisses Baesso.
Jaci Marin.
Volmir Cerezolli.
Darci Cerezolli.

a) Parada respiratória.
b) Parada cardíaca.
c) Convulsão.
d) Hemorragia.
e) Desmaio.

Conteúdos Específicos
11) Acerca das ultrapassagens, leia as
afirmações
abaixo,
marque
V
para
verdadeiro e F para falso e após assinale a
alternativa correta:

14) É um gás letal que mata por asfixia
química, impedindo o oxigênio de chegar às
células. Não tem cor nem cheiro. Não se
deve deixar motores ligados em locais
fechados, de baixa ventilação. Trata-se do:

(___) O condutor que tenha o propósito de
ultrapassar um veículo de transporte
coletivo, parado, efetuando embarque ou
desembarque de passageiros, deverá
reduzir a velocidade, dirigindo com atenção
ou parar o veículo visando a segurança dos
pedestres.
(___) É permitido ultrapassar veículos em
vias com duplo sentido de direção e pista
única, nos trechos em curvas e em aclives
sem visibilidade suficiente, nas passagens
de nível, nas pontes e viadutos e nas
travessias de pedestres, exceto quando
houver
sinalização
permitindo
a
ultrapassagem.
(___) Nas interseções e suas proximidades,
o
condutor
não
poderá
efetuar
ultrapassagem.

a) Aldeído.
b) Hidroarboneto.
c) Clorofluorcabono - CFC.
d) Monóxido de carbono - CO.
e) Óxido de nitrogênio.
15)
A
placa
de
sinalização
regulamentação abaixo indica:

de

a) Motociclista, transite à esquerda.
b) Ciclistas à esquerda, pedestres à direita.
c) Proibido trânsito de motocicletas, motonetas
e ciclomotores.
d) Ultrapasse pela esquerda.
e) Ciclista, transite à esquerda.

Respectivamente temos:
a) V-F-V
b) V-V-V
c) F-F-F
d) F-V-F
e) V-V-F

16) Assinale a alternativa em que a placa de
regulamentação informa ao condutor que é
proibido a parada e o estacionamento de
veículos:

12) Dirigir sob a influência de álcool ou de
qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência é uma infração de
categoria __________ com penalidade de
__________ e suspensão do direito de
dirigir por __________ meses:

a)

a) Grave – advertência – 06 (seis).
b) Média – multa (dez vezes) – 12 (doze).
c) Gravíssima – multa (dez vezes) – 12 (doze).
d) Leve – advertência – 06 (seis).
e) Gravíssima – multa (dez vezes) – 24 (vinte e
quatro).

b)
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c)

c)

d)

d)

e)

e)

17) A placa de regulamentação abaixo
indica:

19) A placa de sinalização de advertência
abaixo indica:

a) Conserve-se à esquerda.
b) Siga em frente.
c) Siga em frente ou à esquerda.
d) Conserve-se à direita.
e) Entroncamento oblíquo à esquerda.

a) Cruz de Santo André.
b) Área indígena.
c) Vento lateral.
d) Área de mata.
e) Animais selvagens.

18) Assinale a alternativa em que a placa
adverte ao condutor do veículo da
existência, adiante, de área sujeita a
desmoronamento
ocasionado
por
instabilidade no talude ou por obras:

20) A placa de sinalização de advertência
abaixo indica:

a) Cruzamento de vias.
b) Via lateral à esquerda.
c) Interseção.
d) Curva acentuada à esquerda.
e) Confluência à esquerda.

a)

b)
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