
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 006/2018 

15 DE JULHO DE 2018 
 

CARGO: 
MOTORISTA 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D e 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, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
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 30 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. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão 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 Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 16 de julho 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 17 e 18 de julho de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Acerca da divisão silábica, está correto: 
 
a) Herdeiro - her-de-i-ro 
b) Cajueiro - ca-ju-ei-ro 
c) Assassinar - a-ssa-ssi-nar 
d) Absoluto - a-b-so-lu-to 
e) Valentia - va-len-tia 
 
02) Acerca da palavra COPA e seus 
significados, é incorreto afirmar: 
 
a) Dependência da casa onde se guardam gêneros 

alimentícios, louças, talheres, roupas de mesa e 
se fazem refeições. 

b) Parte superior da ramagem das árvores. 
c) Taça ornamental oferecida como prêmio, 

especialmente como símbolo de um 
campeonato. 

d) Imitação, transcrito, ou reprodução de uma obra 
original.  

e) Naipe de baralho com a figura de um coração 
vermelho. 

 
03) São sinônimos de coagir, exceto:  
 
a) Obrigar 
b) Forçar 
c) Impor 
d) Pressionar 
e) Isentar 
 
04) São palavras grafadas com X, exceto: 
 
a) Xaveco 
b) Xarope 
c) Xarge  
d) Xícara 
e) Xodó 
 
05) São antônimos de desperdício, exceto: 
 
a) Economia 
b) Racionamento 
c) Esbanjamento 
d) Aproveitamento 
e) Contenção 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) São símbolos do Estado de Santa Catarina:  
 

I. Armas do Estado 
II. Bandeira do Estado de Santa Catarina 

III. Flor Símbolo de Santa Catarina: Laelia 
purpurata 

 
a) Somente II está correta. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 
 
07) A economia catarinense é bastante 
diversificada e está organizada em vários polos 
distribuídos por diferentes regiões do Estado. 
Em relação da economia da região Oeste é 
correto afirmar: 
 
a) Destaca-se nos setores de tecnologia, turismo, 

serviços e construção civil.  
b) Concentra atividades de produção alimentar e de 

móveis.  
c) Tem como principais atividades a indústria de 

papel, celulose e da madeira.  
d) Destaca-se pelos segmentos do vestuário, 

plásticos descartáveis, carbonífero e cerâmico. 
e) Predomina a indústria têxtil e do vestuário, naval 

e de tecnologia. 
 
08) De acordo com o Hino do Estado de Santa 
Catarina, assinale a alternativa que tem a 
sequência correta: 
 
Sagremos num hino de estrelas e flores 
Num canto sublime de glórias e luz, 
As festas que os livres frementes de ardores, 
 
a) O sol, Liberdade cercada de sóis. 
b) Irmãos somos todos e todos iguais. 
c) Com festas e flores o trono esmagou. 
d) Celebram nas terras gigantes da cruz. 
e) Banha o povo a fronte ousada. 
 
09) Em 09 de novembro de 2017, foi apresentada 
em Moscou, a bola oficial que está sendo usada 
nos jogos da Copa do Mundo de 2018 na 
Rússia. O nome dela é: 
 
a) Telstar 18  
b) Brazuca 18 
c) Jabulani 18 
d) Fevernova 18 
e) Questra 18 
 
10) Quem foram os primeiros colonizadores de 
Nova Itaberaba/SC: 
 
a) Migrantes gaúchos descendentes de alemães.  
b) Migrantes europeus descendentes de alemães.  
c) Migrantes gaúchos descendentes de italianos.  
d) Migrantes europeus descendentes de poloneses.  
e) Migrantes espanhóis descendentes de alemães.  
 

Conteúdos Específicos 
 
11) A velocidade máxima permitida nas vias 
locais e coletoras são, respectivamente: 
 
a) 30km/h e 40km/h 
b) 50km/h e 60km/h 
c) 40km/h e 80km/h 
d) 30km/h e 60km/h 
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e) 50km/h e 100km/h 
 
12) É um órgão com funções consultivas, 
normativas e coordenadoras: 
 
a) CONTRADIFE – Conselho de Trânsito do Distrito 

Federal. 
b) DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito. 
c) DER – Departamento de Estradas de Rodagem. 
d) JARI – Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações. 
e) PRF – Polícia Rodoviária Federal. 
 
13) Em uma via de trânsito rápido onde a 
velocidade máxima é de 80km/h, qual será a 
velocidade mínima? 
 
a) 50km/h 
b) 20km/h 
c) 10km/h 
d) 30km/h 
e) 40km/h 
 
14) Acerca do cinto de segurança leia as 
afirmações e assinale a alternativa correta: 
 

I. O uso do cinto de segurança é obrigatório 
para todos os ocupantes, exceto para as 
grávidas. 

II. O principal objetivo da utilização do cinto de 
segurança é evitar que o condutor e ou 
passageiro seja projetados contra as partes 
fixas, painel do veículo ou mesmo para fora.  

III. O cinto de três pontos proporciona mais 
proteção ao condutor e ao passageiro 
porque impede que sejam lançados para 
fora ou contra o painel do veículo. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
15) (Primeiros Socorros) A ________ é o 
escoamento de sangue fora dos vasos 
sanguíneos provocado pelo rompimento de uma 
artéria ou de uma veia. O estancamento deve 
ser imediato, pois quando abundante e 
incontrolada pode causar a morte de 3 a 5 
minutos. Assinale a alternativa que contempla 
corretamente o trecho acima: 
 
a) Convulsão 
b) Hemorragia 
c) Parada cardiorespiratória 
d) Fratura 
e) Queimadura 
 
16) Acerca dos componentes do freio a disco, 
analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 

 
I. Disco de freio. 
II. Pinça do freio. 

III. Pastilhas de freio. 
IV. Junta homocinética. 
 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente II, III e IV estão corretos. 
c) Somente I, II e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
17) A placa de sinalização de regulamentação 
abaixo indica: 

 
a) Sentido proibido. 
b) Proibido ultrapassar. 
c) Proibido trânsito de veículos automotores. 
d) Sentido de circulação da via ou pista. 
e) Proibido retornar à esquerda. 
 
18) A placa de sinalização de regulamentação 
abaixo indica:  

 
a) Passagem obrigatória. 
b) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, 

mantenham-se ao centro. 
c) Largura mínima permitida. 
d) Duplo sentido de circulação. 
e) Largura máxima permitida. 
 
19) A placa de serviços auxiliares abaixo indica: 

 
a) Transporte sobre água. 
b) Aeroporto. 
c) Guincho. 
d) Serviço mecânico. 
e) Borracharia. 
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20) A placa de sinalização de advertência abaixo 
indica: 

 
a) Parada obrigatória à frente. 
b) Mão dupla adiante. 
c) Passagem de nível com barreira. 
d) Passagem de nível sem barreira. 
e) Animais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


