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CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE CARGAS E 

PASSAGEIROS 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 
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Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

3 
 

CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo servirá se subsídio para as questões 1 a 5: 

Por quê, mulheres?  

( Mario Prata) 

Posso até estar enganado, mas de uns tempos para cá as mulheres andam exagerando. Haja 

cosméticos. Pra começar, a palavra é horrorosa: cosmético. Lembra tudo, até comida e goma de 

mascar, menos algo que deveria ser para se embelezar. Sim, porque hoje em dia, as mulheres 

exageradas estão ficando feias com suas máscaras faciais. É impossível não olhar para uma delas e 

logo pensar: queria ver isto ao natural. E se você, desavisadamente, leva uma mulher desta pra casa, 

só tem duas alternativas. A primeira é ela se lavar e sair outra mulher do banheiro. Talvez até melhor, 

mas outra. A segunda, é a sua roupa de cama estar um verdadeiro arco-íris no dia seguinte. 

Ah, se a mulher soubesse como ela é mais mulher de cara limpa. Eu dizia que de uns tempos para 

cá. Para ser mais exato, desde 31 a.C., ano em que nasceu Ovídio. E olha o que ele escreveu: 

– Como não sentir repugnância diante da pintura espessa em sua face se dissolvendo e escorrendo até 

seus seios? Por que tenho de saber o que torna sua pele tão alva? ( ...) 

1 - Observe as palavras em destaque na oração e assinale a alternativa que apresenta os sinônimos 

correspondentes que poderão substituí-los sem alteração de sentido: 

“Como não sentir repugnância diante da pintura espessa em sua face se dissolvendo e escorrendo 

até seus seios? Por que tenho de saber o que torna sua pele tão alva?” 

a) asco - líquida – central  

b) asco – densa - clara 

c) ojeriza – translúcida - macia 

d) objeção – expressa – ebórea  
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e) aversão – escassa – límpida 

2 - Observe: “Sim, porque hoje em dia, as mulheres exageradas estão ficando feias com suas 

máscaras faciais”. Na língua portuguesa existem diversas formas de „porquês‟ e, para que o emprego 

dos porquês seja feito de forma correta, é essencial entender e distinguir as quatro formas: porque, 

porquê, por que ou por quê.  Em qual das frases é possível completar com o mesmo porquê 

apresentado na frase em destaque? 

a) _______________você não me deu aquele livro?  

b) Cancelamos o churrasco ______________ estava chovendo muito 

c) Queríamos saber se a prova _________________  passou era difícil. 

d) Você está triste. _________________?  

e) Você nunca tira férias? Me dê um _____________!  

3 - “(...) hoje em dia, as mulheres exageradas estão ficando feias com suas máscaras faciais. É 

impossível não olhar para uma delas e logo pensar: queria ver isto ao natural. E se você, 

desavisadamente, leva uma mulher desta pra casa, só tem duas alternativas. A primeira é ela se 

lavar e sair outra mulher do banheiro.” As palavras destacadas estão se referindo a:  

a) máscaras  

b) cosméticos  

c) mulheres 

d) ambição  

e) lojas 

4 - “Pra começar, a palavra é horrorosa: cosmético” Observe as palavras em destaque e assinale a 

alternativa que indica respectivamente a quais classes de palavras as mesmas pertencem: 

a) verbo - verbo - substantivo 

b) substantivo – verbo- adjetivo 
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c) adjetivo – advérbio - pronome 

d) verbo – adjetivo - substantivo 

e) verbo – pronome - numeral 

5 - “E se você, desavisadamente, leva uma mulher desta pra casa, só tem duas alternativas. A 

primeira é ela se lavar e sair outra mulher do banheiro. Talvez até melhor, mas outra. A segunda, é 

a sua roupa de cama estar um verdadeiro arco-íris no dia seguinte.” O vocábulo segunda está se 

referindo a: 

a) mulher  

b) ducha 

c) roupa 

d) casa 

e) alternativa 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Assinale a única alternativa cujo número NÃO pertence ao conjunto dos números RACIONAIS. 

a)  

b)  

c) 2,1444... 

d)  

e)  

 

7 - O valor da expressão algébrica definida por  para  e  é:  

a)  

b)  

c) 1 
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d)  

e)  

8 - Em uma propriedade rural, o abastecimento de água do aviário é feito por meio de uma cisterna. 

Quando cheia, a cisterna é suficiente para abastecer o aviário por 128 horas, com consumo médio de 

125 litros de água por hora. Caso sejam consumidos 200 litros de água por hora, o tempo máximo 

que essa cisterna pode abastecer o aviário é de: 

a) 80 horas 

b) 90 horas 

c) 110 horas 

d) 140 horas 

e) 204 horas 

 

9 - O perímetro de um terreno retangular mede 90 metros. Sabendo que o comprimento excede à 

largura 5 metros, então a área desse terreno é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

10 - Os irmãos Marcos e Marcelo têm juntos 78 anos. A idade de Marcelo é  da idade de Marcos. A 

idade de Marcelo é: 

a) 48 anos 

b) 42 anos 

c) 30 anos 

d) 36 anos 

e) 32 anos 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - A América Latina e o Caribe continuarão crescendo em 2018, mas a um ritmo notavelmente 

inferior ao previsto antes. A economia da região se expandirá 1,5%, sete décimos a menos do que era 
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esperado até agora pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Nesse 

sentido assinale a alternativa que apresenta respectivamente as duas maiores economias da  América 

Latina: 

a) Argentina e México. 

b) Argentina e Venezuela. 

c) Brasil e Venezuela. 

d) Brasil e México. 

e) Brasil e Cuba. 

12 - O povo searaense foi constituído por uma mescla de descendências provenientes de migração de 

frentes avançadas da colonização de etnias no limítrofe Estado do Rio Grande do Sul. Segundo os 

registros históricos da Prefeitura Municipal destacam-se as seguintes etnias na constituição da 

população do município:  

a) Italiana, alemã e polaca. 

b) Italiana, portuguesa e eslava. 

c) Alemã, negra, italiana. 

d) Italiana, alemã e eslava. 

e) Indígena, italiana e alemã. 

13 - Segundo dados do IBGE, com relação aos aspectos geográficos, políticos e/ou históricos  do 

Brasil é correto: 

I- O Nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. 

II – O atual presidente chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. 

III- O Brasil localiza-se na América do Sul. 

IV – O regime de governo do Brasil é monarquia. 
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V- A maioria da população brasileira é negra. 

VI – O Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes. 

VII – A expectativa de vida dos brasileiros é de mais de 80 anos. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas II, IV e VII estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, III e VI estão corretas. 

14 - No último vinte e oito de outubro o Brasil definiu seu presidente e vários estados definiram 

também seus governadores.  Segundo relatos familiares, Jair Bolsonaro, presidente eleito, nasceu 

em Glicério, um pequeno município no noroeste do estado de São Paulo, e foi registrado dez meses 

depois, no dia 1º de fevereiro de 1956, na cidade de Campinas. Por sua vez, o candidato eleito  ao 

governo de Santa Catarina nasceu no dia 17 de agosto de 1967 em Florianópolis é um bombeiro 

militar e político brasileiro filiado ao PSL.  

Com relação ao local de nascimento do presidente e do governador do Estado de Santa Catarina 

podemos dizer que suas respectivas cidades natais pertencem às regiões:  

a) Sul e Norte. 

b) Centro-Oeste e Sul. 

c) Nordeste e Sul. 

d) Sudeste e Sul. 

e) Sudeste e Norte.  

15 - Real é a atual moeda do Brasil, implantada no governo do presidente Itamar Franco, através de 

seu ministro da fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Após várias tentativas, planos econômicos 

fracassados e sucessivas trocas monetárias (Réis, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo 
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...), Fernando Henrique procurou elaborar um plano que realmente fosse capaz de controlar a 

inflação. 

Desde a independência, em 1822, o Brasil teve quantas moedas?  

a) Cinco moedas. 

b) Onze moedas. 

c) Nove moedas. 

d) Quatro moedas. 

e) Três moedas.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MOTORISTA DE VEÍCULOS DE CARGAS E PASSAGEIROS 

16 - O artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, recomenda que o condutor deve aproximar-se dos 

cruzamentos com atenção redobrada, reduzir a velocidade, sinalizar suas intenções com antecedência. 

Obedecer à sinalização e aos critérios de preferência. Nos cruzamentos com semáforo o condutor 

deve: 

a) Planejar a travessia com antecedência, em função do fluxo dos demais veículos.  

b) Não parar sobre a faixa de pedestres e sobre a área de interseção das vias. 

c) Jamais passar com o sinal vermelho nem acelerar para aproveitar o sinal amarelo. 

d) Ao sinal verde, avançar somente quando todos os pedestres tiverem concluído a travessia, e 

se o cruzamento estiver livre. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

17 - Antes de realizar qualquer manobra, o condutor deve SEMPRE: 

a) Verificar as condições do trânsito à sua volta, certificando-se de não criar perigo para os 

demais usuários. 

b) Verificar se é permitido e se é possível fazer a manobra com segurança, sinalizando as 

intenções com antecedência. 

c) Posicionar-se corretamente na via. 

d) Executar a manobra com cuidado, sempre atento à posição dos demais veículos. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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18 - Segundo pesquisas, ultrapassagens mal feitas são responsáveis pelos acidentes mais graves e 

violentos. Por isso, antes de realizar uma ultrapassagem vale a pena responder três perguntas:  

É permitido? É possível? É seguro? 

Diante disso, ao ultrapassar o condutor deve: 

a) Avaliar o movimento do percurso. 

b) Avaliar a movimentação e proximidade dos demais veículos, inclusive os de trás, sinalizar e 

certificar-se de que a manobra poderá ser realizada com segurança. 

c) Avaliar se a velocidade está compatível para ultrapassar. 

d) Avaliar as condições do veículo. 

e) Avaliar as condições climáticas, para que a manobra seja realizada com sucesso. 

19 - A velocidade máxima em cada via é definida pela legislação e pela sinalização. Em vias não 

sinalizadas, os limites de velocidade de acordo com a lei 13.281/16 para as vias rurais pavimentadas 

de pista simples, são: 

a) 80 km/h para todos os veículos. 

b) 90 km/h para ônibus e micro-ônibus e 110 km/h para demais veículos. 

c) 100 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas, 90 km/h para os demais veículos. 

d) 90 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas, 80 km/h para ônibus e micro-ônibus. 

e) 110 km/h para automóveis e motocicletas, 90 km/h para ônibus, micro-ônibus e camionetas 

e 80 km/h para todos os veículos. 

20 - Segundo pesquisas, utilizar o celular durante a condução aumenta mais de 300% as chances do 

condutor se envolver/causar um acidente.  

O artigo 252 orienta que dirigir o veículo com apenas umas das mãos por estar segurando ou 

manuseando o telefone celular, gera: 

a) Infração gravíssima e multa. 

b) Infração grave e multa. 

c) Retenção do veículo e multa 

d) Infração gravíssima. 

e) Retenção da CNH e multa. 

21 - Identifique a sinalização horizontal abaixo, que orienta aos condutores a área da pista em que 

não devem parar e estacionar os veículos, prejudicando a circulação. 
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a) Cruzamento. 

b) Marcação de área de conflito. 

c) Marcação de área de cruzamento com faixa exclusiva. 

d) Marcas de canalização. 

e) Linha de “Dê a Preferência”. 

22 - O artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro diz: O condutor de veículo destinado à condução 

de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 

a) Idade superior a 21 anos, ser habilitado na categoria D, ser aprovado em curso especializado. 

b) Idade superior a 19 anos, ser habilitado na categoria D, ser aprovado em curso especializado. 

c) Ser habilitado na categoria E. 

d) Ser habilitado na categoria D. 

e) Idade superior a 20 anos, ser habilitado na categoria C. 

23 - Os sinais de regulamentação tem por finalidade aos usuários as condições, proibições, 

obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas 

constitui infração. Identifique o significado destes sinais: 

                     

a) Sentido de circulação da via/pista e Siga em frente 

b) Passagem obrigatória e Siga em frete. 

c) Sentido de circulação da via/pista e Passagem obrigatória. 

d) Siga em frente e Sentido proibido. 

e) Passagem obrigatória e Alfândega.  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

12 
 

24 - O Microônibus é um veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até ....... 

passageiros.  

Assinale a alternativa correta. 

    

a) 15 passageiros. 

b) 18 passageiros. 

c) 20 passageiros. 

d) 25 passageiros 

e) 28 passageiros. 

25 - O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja 

parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá: 

a) Reduzir a velocidade. 

b) Reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada. 

c) Reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à 

segurança dos pedestres. 

d) Redobrar a atenção com o pé sobre o pedal de freio. 

e) Redobrar a atenção na ultrapassagem. 

26 - O artigo 27 do Código de trânsito informa que: Antes de colocar o veículo em circulação nas 

vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos 

equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente 

para chegar ao local de destino. Diante do exposto, deixar para o veículo na rodovia por falta de 

combustível, conforme art.180 é: 

a) Infração leve. 

b) Infração média e multa. 

c) Infração grave, multa e remoção do veículo. 

d) Infração média, multa e remoção do veículo. 

e) Infração gravíssima, multa e remoção do veículo. 
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27 - Veículos de porte maior, como microônibus e caminhões possuem três tipos de freios para maior 

segurança durante a condução. Identifique-os: 

a) Freio de serviço, de motor e estacionamento. 

b) Freio de serviço, freio de estacionamento e airbag. 

c) Freio de serviço, de motor e lona de freio. 

d) Freio de estacionamento, de segurança e lona de freio. 

e) Freio de serviço, estacionário e a ar.  

28 - É da responsabilidade do condutor conhecer o veículo com que vai trabalhar, saber a tara do 

veículo é uma das informações essenciais. Mas o que representa a tara de um veículo: 

a) Peso do veículo, acrescido dos pesos da carroceria e equipamento, do combustível, das 

ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de 

arrefecimento, expresso em quilogramas. 

b) Peso do veículo e da carroceria. 

c) Peso do veículo acrescido dos pesos da carroceria e equipamento, do combustível, das 

ferramentas e acessórios, da roda sobressalente. 

d) Peso do veículo com o tanque de combustível cheio. 

e) Peso do veículo e suas ferramentas. 

29 - Realizar uma curva com segurança para muitos condutores não é tarefa fácil. Diante desta 

realidade, para realizar uma curva com segurança, o condutor deve: 

a) Aumentar a velocidade antes de entrar na curva. 

b) Pisar no freio durante a manobra. 

c) Acelerar fortemente na curva, com as duas mãos ao volante. 

d) Diminuir a velocidade, antes de chegar à curva. 

e) Fazer a troca de marcha dentro da curva para segurar mais. 

30 - Veículos de emergência só terão prioridade sobre os demais quando: 

a) Quando estiverem em serviço. 

b) Quando estiverem em serviço, com sirene e luzes vermelhas ligadas. 

c) Quando estiverem com a sirene ligada. 

d) Quando estiverem em serviço com a sirene ligada. 

e) Quanto as luzes vermelhas estiverem ligadas. 
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31 - Ambulâncias são veículos destinados exclusivamente ao transporte de enfermos, feridos e 

acidentados em geral. As ambulâncias para o transporte terrestre podem ser classificadas em quatro 

tipos:  

Tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. 

Diante desta informação, assinale a definição do Tipo A – Ambulância de transporte. 

a) Destinado ao transporte de pacientes com risco de morte. 

b) Destinado ao transporte de pacientes que não apresentam risco de morte. 

c) Destinados a atendimento de urgências pré-hospitalares de pacientes vítimas de acidentes. 

d) Destinados ao transporte de pacientes de alto risco. 

e) Destinado ao transporte de pacientes com risco de morte desconhecido. 

32 - Conduzir sob efeito de bebida alcoólica, conforme a legislação em vigor é um ato criminoso. 

Apesar disso, mais de 50% dos acidentes de trânsito no Brasil, envolvem alguém alcoolizado. O 

efeito do álcool no organismo humano varia de uma pessoa para outra. Os principais efeitos do álcool 

no organismo são: 

a) Reflexos e visão normais. 

b) Excesso de concentração. 

c) Raciocínio e reações lentas. 

d) Reações normais e raciocínio rápido. 

e) Boa atenção e coordenação motora. 

33 - Nossa região frequentemente tem neblina intensa, imaginamos que você esteja conduzindo um 

caminhão sob neblina intensa, neste caso, para garantir sua segurança, você deve: 

a) Parar em qualquer lugar, ligando o pisca alerta. 

b) Seguir viagem com velocidade compatível, com a luz alta. 

c) Prosseguir a viagem com o pisca alerta ligado. 

d) Procurar um local seguro, parar fora da pista e aguardar a melhoria da visibilidade. 

e) Manter velocidade para nenhum veículo bater atrás. 

34 - Você está realizando um tratamento de saúde, tomando um remédio que produz um efeito de 

sonolência. Como um condutor prudente, qual atitude você teria? 

a) Tomaria outro medicamento para estimular. 

b) Deixaria de dirigir até concluir o tratamento. 

c) Compensaria o efeito tomando água e café. 

d) Transitaria por vias com menor movimento. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

15 
 

e) Faria uma parada a cada dez minutos para ativar a atenção. 

35 - No trânsito, muitas pessoas morrem ou sofrem danos irreversíveis por não receberem os devidos 

cuidados a tempo no momento da ocorrência do acidente. A primeira providência ao presenciar o 

acidente é sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos. Quais são estas ações? 

a) Acionar o pisca - alerta de veículos próximos ao local.  

b) Definir um local para melhor colocação do triângulo de sinalização.  Nesse momento você 

pode utilizar a regra de 1 metro de distância para cada km/h da velocidade da via.  

c) Espalhar alguns arbustos ou galhos de árvores no leito da via. 

d) Abrir o capô e porta-malas do veículo para chamar a atenção. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

36 - O condutor é responsável pelo tacógrafo (registrador instantâneo e inalterável de velocidade e 

tempo pode constituir-se num único aparelho mecânico, eletrônico ou compor um conjunto 

computadorizado que, além das funções específicas, exerça outros controles). O tacógrafo 

disponibiliza informações importantes da condução. Assinale quais são estas informações: 

a) Velocidade, distância percorrida, tempo de movimentação e suas interrupções. 

b) Data e hora de início da operação, identificação do veiculo e do condutor. 

c) Velocidade, distância percorrida, tempo de movimentação e suas interrupções. Identificando 

a abertura do compartimento que conte o disco ou de emissão da fita diagrama. 

d) Velocidade, distância percorrida, tempo de movimentação e suas interrupções, data e hora 

de início da operação, identificação do veiculo e do condutor e identificação de abertura do 

compartimento que conte o disco ou de emissão da fita diagrama. 

e) Data e hora de início, velocidade e tempo de movimentação, identificando a abertura do 

compartimento que conte o disco ou de emissão da fita diagrama. 

37 - A resolução 558 do Contran diz no artigo 1º: Os veículos automotores só poderão circular em 

vias públicas do território nacional quando equipados com rodas, aros e pneus novos ou reformados 

que satisfaçam as exigências estabelecidas pela Norma EB 932 - Partes I, II e III de 1978, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

O artigo 11º, orienta que fica proibida a utilização de pneus reformados, quer seja pelo processo de 

recapagem, recauchutagem ou remoldagem, no eixo dianteiro, bem como rodas que apresentem 

quebras, trincas, deformações ou consertos, em qualquer dos eixos do veículo de transporte de? 

a) Coletivo de passageiros acima de oito lugares. 

b) Cargas líquidas. 
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c) Cargas perigosas. 

d) Máquinas. 

e) Carga viva (animais). 

38 - O Check-list é a prática de realizar a inspeção no veículo para evitar ocorrências indesejáveis ou 

até mesmo evitar grandes prejuízos com manutenção corretiva. Ele pode ser realizado diariamente e 

alguns itens pelo menos uma vez por semana. Na inspeção semanal, quais itens precisam ser 

inspecionados? 

a) A tensão e o estado das correias e das mangueiras. 

b) A lubrificação das cruzetas. 

c) O nível do eletrólito das baterias. 

d) A troca do tacógrafo, o aspecto geral do veículo, observando a limpeza, fixações, travas, etc. 

Verifique também o óleo da caixa de cambio e do diferencial. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

39 - O motor de combustão interna converte a energia química de seus combustíveis em energia 

mecânica. Os motores aproveitam a energia do combustível para produzir movimento através da 

queima controlada da mistura, chamada de combustão onde necessita da presença de três elementos 

básicos. Quais são estes elementos? 

a) Oxigênio, combustível e água. 

b) Oxigênio, combustível e calor. 

c) Combustível, ar e frio. 

d) Combustível, calor e álcool. 

e) Oxigênio, vapor e calor. 

40 - A embreagem funciona como elo entre motor e caixa de mudanças, possibilitando que a energia 

gerada pelo motor chegue até as rodas, fazendo com que o veículo entre em movimento. O sistema de 

embreagem tem cinco funções básicas, quais são? 

a) Possibilitar arrancadas suaves, transmitir torque quando alguma marcha estiver engatada 

para o veículo andar. 

b) Interromper o fluxo da força entre o motor e caixa de mudanças nas trocas de marchas e 

paradas. Proteger o motor e o sistema de transmissão contra sobrecargas. Amortecer as 

vibrações de transmissão. 

c) Possibilitar arrancadas suaves, transmitir torque quando alguma marcha estiver engatada. 

Interromper o fluxo da força entre o motor e caixa de mudanças nas trocas de marchas e 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

17 
 

paradas. Proteger o motor e o sistema de transmissão contra sobrecargas. Amortecer as 

vibrações de transmissão 

d) Possibilitar movimento do veículo, troca de marcha e velocidade. 

e) Movimento do veículo, troca de marcha, velocidade, aproveitar melhor os pneus e sistema 

de freios. 

 


