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CARGO: MOTORISTA 

 

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 03h00min (três) horas. A 

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; 
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 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! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto será subsídio para as questões 1 a 5. 

O Desafio 

Numa bela manhã de sábado, toda a bicharada estava reunida, inclusive Tatá, o grilo sabichão 

e a formiga Nina. Os dois, como sempre, viviam brigando e disputando para saber quem corria mais. 

Tatá propôs um desafio para Nina, assim iriam tirar essa dúvida.  

Eles marcaram uma corrida. Tatá ficou zombando de Nina, pois ela nunca conseguiria ir ao 

outro lado da floresta, por ser pequena. Chegou a hora esperada, todos estavam lá, então a corrida 

começou. O grilo saiu na frente, depois ficou cansado e decidiu tomar um pouco de água num riacho 

que tinha ali perto. Nem se preocupou com o tempo, pois achava que a formiga nunca iria ganhar.   

Chegando ao riacho, ele encontrou uma barata e os dois começaram a conversar. Nada do 

grilo lembrar-se da corrida, quando se lembrou, era tarde demais, pois Nina já tinha vencido. 

MORAL: Nunca devemos zombar dos outros, pois todos somos capazes de algo, basta 

acreditar. (Disponível em: http://fabulasmanuelsatiro.blogspot.com/2008/01/o-desafio_07.html. Acesso em 24 nov. 

2019) 

1 - Assinale a alternativa que apresenta uma informação que NÃO está presente no texto: “O 

Desafio”. 

a) O texto narra uma corrida que aconteceu numa floresta num sábado de manhã.  

b) Os protagonistas da corrida: o grilo e a formiga chamavam-se, respectivamente, Tatá e Nina. 

c) Havia uma dúvida entre os animais, não se sabia qual era aquele capaz de correr mais: o 

grilo ou a formiga.   

d) No dia da corrida, mesmo sendo uma manhã de inverno, havia um lindo sol e a corrida 

aconteceu com a presença de muitos espectadores.  

http://fabulasmanuelsatiro.blogspot.com/2008/01/o-desafio_07.html
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e) O grilo precisou fazer uma parada para beber água junto a um riacho localizado nas 

imediações.  

2 - Quanto ao gênero textual, o texto referência classifica-se como: 

a) Notícia 

b) Crônica 

c) Fábula 

d) Conto 

e) Memorando 

3 - Na frase: “Eles marcaram uma corrida. Tatá ficou zombando de Nina, pois ela nunca conseguiria 

ir ao outro lado da floresta, por ser pequena.” A palavra destacada pode ser substituída pela 

conjunção porque sem alteração do sentido e igualmente estará de acordo com as regras gramaticais. 

 Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma frase correta se for aplicado: porque.  

a) _____________________________ você está tão desanimado nesta manhã? 

b) Não sei o ___________________________ de suas lágrimas. 

c) Você está com um semblante tão preocupado. _____________________________?  

d) Queria ler aquele livro ___________________________ me interessei pelo assunto.  

e) Você saberia me dizer o _________________________  daquela discussão? 

4 - Observe as palavras destacadas no excerto e assinale a alternativa que indica, respectivamente, a 

qual classe de palavras os vocábulos em destaque estão exercendo na situação apresentada:  

“Eles marcaram uma corrida. Tatá ficou zombando de Nina, pois ela nunca conseguiria ir ao outro 

lado da floresta, por ser pequena.”  

a) substantivo – verbo – substantivo  

b) verbo – pronome – substantivo 

c) verbo – numeral – substantivo 
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d) substantivo – pronome – substantivo 

e) verbo – conjunção – substantivo 

5 - Observe a seguinte frase: “Eles marcaram a corrida”. A mesma frase na voz passiva ficaria:  

a) Eles marcaram a corrida.  

b) Eles correrão.  

c) Eles haviam marcado a corrida. 

d) A corrida foi marcada por eles.  

e) Uma corrida? Eles a marcaram. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um pacote continha 7 dúzias de bombons que foram repartidos igualmente entre 19 crianças de 

uma creche, de forma que o número de bombons que sobrasse fosse o menor possível. Após a 

repartição quantos bombons sobraram? 

a) 6 bombons 

b) 8 bombons 

c) 5 bombons 

d) 4 bombons 

e) 7 bombons 

 

7 - Dona Maria ao sair de casa dispunha de uma certa quantia em dinheiro. No caminho entrou em 

uma loja e gastou 10% do dinheiro que tinha. Em seguida passou no supermercado e gastou mais 

30% do que restou. Ao sair do supermercado, Dona Maria constatou que havia sobrado R$ 126,00. 

Então o valor que Dona Maria tinha ao sair de casa era de: 

a) R$ 180,00 

b) R$ 210,00 

c) R$ 190,00 

d) R$ 220,00 

e) R$ 200,00 
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8 - Um capital de R$ 17.500,00 aplicado a juros simples e à taxa de 0,4% ao mês obteve um 

montante de R$ 18.060,00. O tempo que esse capital ficou aplicado foi de: 

a) 10 meses 

b) 9 meses 

c) 8 meses 

d) 7 meses 

e) 6 meses 

 

9 - Na figura abaixo tem-se um quadrado com 5 centímetros de lado e um retângulo medindo 11 

centímetros de base e 7 centímetros de altura. A área da região tracejada é: 

 

a) 52  

b) 25  

c) 77  

d) 102  

e) 51  

 

10 - Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos números ímpares de três algarismos distintos 

podemos formar? 

a) 90 

b) 120 

c) 108 

d) 60 

e) 72 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a sentença abaixo: 

“O atual município de Xavantina registra o início do povoamento com a chegada dos primeiros 

imigrantes de origem ítalo-brasileira procedentes do Rio Grande do Sul, se estabelecendo sobre o 

traçado original dos lotes da colônia Rio Branco. 

Esta colonização se estruturou ao longo da estrada de ferro, recém-construída, vinda de 

_____________________ em direção ao Rio Grande do Sul, por intermédio de empresas 

colonizadoras particulares.” 

(Disponível em: https://www.xavantina.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/12502. Acesso em 28 nov. 2019).  

a) Rio de Janeiro 

b) Minas Gerais 

c) São Paulo  

d) Pernambuco  

e) Mato Grosso 

12 - O governo de Santa Catarina anunciou no mês de novembro de 2019 o pedido de um laudo 

específico sobre os eixos de sustentação das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Machado Salles.  

Uma vistoria feita por engenheiros da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade indicou a 

necessidade de uma análise dessas partes. O governador, Carlos Moisés (PSL), destacou que não há 

risco de queda das estruturas. As referidas pontes fazem a ligação do continente com a ilha de: 

a) Camboriú  

b) Blumenau 

c) Itapema 

d) Florianópolis  

e) Joinville  

13 - Recentemente o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou o nome de seu novo partido 

político que será:  

https://www.xavantina.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/12502
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a) Deus acima de Tudo 

b) Aliança Armada 

c) Aliança pelo Brasil 

d) Aliança e Anistia 

e) O Brasil é agora 

14 - Ainda circulam nos jornais, revistas e/ou mídias televisivas, por exemplo, notícias do 

rompimento da barragem de Brumadinho, na qual a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) fazia a 

exploração de diversos minérios. Com relação ao exposto são informações corretas, EXCETO: 

a) A Companhia VALE (CVRD) é uma empresa privada com sede no Brasil e presente em 

vários países ao redor do mundo. 

b) Brumadinho é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, Região Sudeste do país. 

c) O rompimento da barragem espalhou pelas cidades próximas muita lama e rejeitos da 

mineradora.  

d) Todos os corpos vítimas do rompimento já foram encontrados, ou seja, não há mais registro 

de desaparecidos. 

e) Militares de Israel participaram das buscas em Brumadinho. 

15 - O vice-presidente Hamilton Mourão sancionou no final de outubro do corrente ano lei que 

obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a fornecer exames de diagnóstico 

________________________ em até 30 dias. As novas regras, publicadas no Diário Oficial da União 

(DOU), devem entrar em vigor em 180 dias. Mourão sancionou a lei durante exercício da Presidência 

da República no lugar de Jair Bolsonaro, que estava em viagem oficial. O novo texto altera a lei 

12.732/2012 que disciplina o tratamento do paciente com a referida doença.  

(Disponível na Revista Veja – online – de 31 de outubro de 2019)   

a) do HIV 

b) do sarampo 

c) da dengue 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/sus/
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.896-de-30-de-outubro-de-2019-224674119
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.896-de-30-de-outubro-de-2019-224674119
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12732.htm


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC 

9 
 

d) do câncer  

e) da hepatite 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MOTORISTA 

16 - Segundo a terceira edição do Atlas da Acidentalidade no Transporte organizado pelo PVST 

(Programa Volvo de Segurança no Trânsito), revelam que ultrapassar de forma indevida está entre as 

três principais causas de acidentes de trânsito no Brasil. 

De acordo com o artigo 30 do Código de Trânsito Brasileiro, orienta que “todo condutor, ao 

perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:” 

a) Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar 

a marcha; Se estiver circulando pelas demais vias faixas, manter-se naquela na qual está 

circulando, sem acelerar a marcha. 

b) Se estiver circulando pelas demais vias faixas, manter-se naquela na qual está circulando, 

sem acelerar a marcha. 

c) Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar 

a marcha. 

d) Utilizar do acostamento para dar passagem ao veículo e parar se necessário. 

e) Dar sinal para ultrapassá-lo e manter na faixa, com a mesma velocidade. 

17 - O artigo 35 do Código de trânsito Brasileiro, orienta ao condutor que antes de iniciar qualquer 

manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma 

clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo 

gesto convencional de braço. Já o artigo 37, informa que nas vias providas de acostamento 

(rodovias), a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados 

e, onde estes não existirem, o condutor deverá: 

a) Sinalizar, permanecer na pista e entrar quando não vier veículo no sentido contrário. 

b) Aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. 

c) Sinalizar com o braço e atravessar a pista com segurança. 

d) Sinalizar com antecedência utilizando o alerta e cruzar a pista. 

e) Dar sinal de luz para que o veículo que vem do sentido contrário pare e você atravesse. 
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18 - O artigo 27 do Código de trânsito Brasileiro, orienta: 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. 

19 - Todo condutor aprende que no trânsito o maior deve cuidar do menor, sendo assim, a carreta 

cuida do ônibus, do caminhão menor, que cuida dos carros, que cuidam do motociclista, que cuida do 

ciclista que também cuida do pedestre, uma corrente para que um possa cuidar do outro e evitar 

danos. O artigo 201 pune o condutor com infração média e multa para o condutor que deixar de 

guardar a distância lateral de quantos metros ao passar ou ultrapassar por um ciclista em sua bicicleta. 

Qual é esta distância? 

a) 1 metro 

b) 1,5 metros 

c) 0,5 metros 

d) 2 metros 

e) 2,5 metros 

20 - Um dos modelos de motores mais conhecidos além do original é o motor Diesel, inventado pelo 

engenheiro Rudolf Diesel em 1893. Essa máquina possui um funcionamento semelhante ao ciclo 

Otto, mas se difere principalmente pelo método de ignição. Nesse processo, o ar atmosférico 

admitido não se mistura com o combustível incialmente. Ele é comprimido até um estado de 

temperatura elevada o suficiente para queimar o combustível. Só após esse passo, o combustível é 

introduzido na câmara de combustão, sofrendo uma combustão espontânea. Assim, ao invés de uma 

faísca iniciar a combustão, a própria compressão do ar atmosférico o faz. Diante desta informação, 

podemos constatar que os motores aproveitam à energia do combustível para produzir movimento 

através da queima controlada da mistura de: 

a) Ar e combustível. 

b) Combustível e calor. 

c) Ar, combustível e calor. 
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d) Combustível, óleo hidráulico e calor. 

e) Calor, pressão e óleo. 

21 - Pneus calibrados corretamente é sinônimo de segurança e economia. É necessário conferir 

diariamente sua pressão. 

Analise as figuras abaixo e assinale a sequência correta das mesmas. 

            

a) Pneu com pressão baixa, normal e alta. 

b) Pneu com pressão normal, baixa e alta. 

c) Pneus com pressão alta, normal e baixa. 

d) Pneus com pressão normal, alta e baixa. 

e) Pneus com pressão alta, baixa e normal. 

22 - O tacógrafo ou cronotacógrafo é um equipamento obrigatório para os veículos de carga ou 

passageiros que registra instantânea e inalteravelmente a velocidade e o tempo do meio de transporte. 

A exigência do aparelho e a fiscalização do mesmo são disciplinados pelo Código de Trânsito 

Brasileiro e por demais resoluções. 

Ele indica e registra, de forma simultânea, inalterável e instantânea a velocidade e a distância 

percorrida pelo veículo em função do tempo decorrido. Deste modo podem-se obter dados como o 

tempo de trabalho do motorista, de parada e o que ele permaneceu dirigindo. O cronotacógrafo é 

exigido por lei nos veículos de carga com peso bruto acima de 4.563 quilogramas e em veículos de 

passageiros com mais de 10 lugares. 

Segundo o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir o veículo com registrador 

instantâneo de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho 

é infração? 

a) Leve. 

b) Média com retenção do veículo para regularizar. 

c) Grave com retenção do veículo para regularizar. 

d) Gravíssima.  

e) Gravíssima com retenção do veículo para regularizar. 
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23 - Preencha corretamente o Tacógrafo, identifique os pontos na opção 5. 

 

 

5 ___________________________________________________________________ 

 

 

a) Nome do motorista, número da placa do veículo, data de início da operação, quilometragem. 

b) Nome do motorista, número da placa do veículo, data de início da operação, quilometragem 

inicial e final ao término da viagem. 

c) Nome da empresa, nome do motorista, data de início da operação, quilometragem inicial e 

final ao término da viagem. 

d) Nome da empresa, nome do motorista, placa do veículo, quilometragem inicial e final ao 

término da viagem. 

e) Nome do motorista1, nome do motorista2, data e quilometragem inicial e final ao término da 

viagem. 
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24 - O sistema de arrefecimento serve para diminuir e manter a temperatura do motor estável, dentro 

da sua faixa de funcionamento que é entre 80ºC à 95ºC, garantindo que o motor obtenha um melhor 

rendimento e não apresente problemas. Este sistema é composto por vários equipamentos, quais são? 

a) Radiador, ventilador, bomba centrífuga e válvula termostática. 

b) Ventilador, radiador e válvula termostática. 

c) Radiador, cárter e ventilador. 

d) Bomba centrífuga, ventilador, cárter e filtro. 

e) Filtro, radiador, ventilador e válvula termostática. 

25 - O freio de serviço é utilizado durante o período em que o caminhão está em movimento, ou seja, 

está realizando seu serviço. Este sistema é utilizado para diminuir a velocidade do veículo ou pará-lo, 

atuando diretamente nas rodas do caminhão. Este freio é acionado através do pedal de freio, e é 

composto por vários componentes. 

Assinale, quais são estes componentes: 

a) Cuícas de freio e tambor de freio. 

b) Cuícas de freio, tambor de freio e lonas de freio. 

c) Tambor de freio, cuícas de freio e lonas de freios. 

d) Cuícas de freio, tambor de freio, lonas de freio e catraca de acionamento. 

e) Tambor de freio, cuícas de freio e catraca de acionamento. 

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

cuidados a tempo ou por serem atendidas de forma incorreta. Primeiros socorros são os 

procedimentos efetuados em uma pessoa cujo estado físico coloca em perigo a sua própria vida, por 

isso, da importância de não deixar de prestar um socorro corretamente. 

O artigo 176 do Código de trânsito Brasileiro informa que deixar o condutor envolvido em 

acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, é infração:  

a) Infração grave e multa. 

b) Infração gravíssima, multa (5x), suspenção do direito de dirigir e recolhimento da CNH. 

c) Infração gravíssima, suspenção do direito de dirigir e recolhimento da CNH. 

d) Infração gravíssima e multa (5x). 

e) Infração grave, multa (5x), suspenção do direito de dirigir e recolhimento da CNH. 

27 - Você se deparou com um acidente de trânsito, onde o condutor perdeu o controle do veículo e 

saiu da pista, colidindo com uma árvore. Você para imediatamente, pois é o primeiro a chegar, vai até 

a vítima e chama socorro. Enquanto conversa com a vítima, a mesma lhe pede água, pois diz que está 

com sede. Nesta situação qual é o procedimento correto a se fazer? 
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a) Buscar água para a vítima. 

b) Mantê-la em jejum. 

c) Dar somente meio copo para molhar a garganta. 

d) Deixar tomar o quanto quiser. 

e) Se não tiver água, dar outro líquido. 

28 - Cabe ao portador da Carteira Nacional de Habilitação – CNH saber algumas definições com 

relação do seu trabalho que são explicadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, sabemos que PBT 

corresponde ao peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais 

a lotação. Diante desta informação assinale a alternativa correta que define a Tara: 

a) Peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroceria e equipamento. 

b) Peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroceria e equipamento, do combustível, 

das ferramentas e acessórios. 

c) Peso próprio 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. 

d) Peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroceria e equipamento, do combustível, 

das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio. 

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

das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e lona. 

29 - A manobra de estacionamento assim como as demais se faz necessário ter e desenvolver noção 

de espaço, é assim que temos maior segurança ao realiza-la. Independentemente do tamanho do 

veículo precisamos ter noção do espaço que ele ocupa e onde podemos ou não estacioná-lo. Se 

estamos próximo a uma esquina com um veículo, qual é o espaço mínimo que podemos estacionar 

evitando multas e preservando a segurança de todos os usuários da via? 

a) 3 metros do bordo do alinhamento da via transversal. 

b) 4 metros do bordo do alinhamento da via transversal. 

c) 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. 

d) 6 metros do bordo do alinhamento da via transversal. 

e) 7 metros do bordo do alinhamento da via transversal. 

30 - O condutor também é responsável pelas condições do veículo, por isso dá importância de 

realizar o check-list diariamente revisando o funcionamento do veículo para preservar a segurança de 

todos os usuários do trânsito. Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC 

15 
 

via combustível ou lubrificante que esteja utilizando é infração__________ aplicada ao 

________________.  

Complete a frase, assinalando a opção correta: 

a) Infração grave / proprietário. 

b) Infração grave / condutor. 

c) Infração gravíssima / condutor. 

d) Infração gravíssima / proprietário. 

e) Infração média / condutor. 

31 - A aquaplanagem, também chamada de hidroplanagem, é um fenômeno que pode acontecer 

quando o veículo passa sobre uma superfície molhada. À medida em que percorre a via, o automóvel 

perde contato com o solo devido à existência de uma camada de água entre os pneus e a pista. Essa 

situação é bastante comum ao se trafegar por rodovias planas e bem pavimentadas, onde o motorista 

imprime alta velocidade de deslocamento. 

 

Fonte: Uniroyal 

Analisando a ilustração é correto afirmar que: 

a) Aquaplanagem ocorre pelo excesso de velocidade e chuva. 

b) Aquaplanagem ocorre pela velocidade incompatível, excesso água na pista e óleo. 

c) Aquaplanagem ocorre pelo excesso de água na pista, velocidade incompatível e mal estado 

dos pneus. 

d) Aquaplanagem ocorre pelo mal estado dos pneus, buracos na pista, excesso de velocidade e 

água na pista. 

e) Aquaplanagem ocorre pelo excesso de chuva e pneus carecas. 

 

 

https://seguros.sompo.com.br/aquaplanagem-o-que-e-e-como-evita-la
https://www.uniroyal.pt/ligeiros


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC 

16 
 

32 - O condutor de veículos que transportam pessoas, necessita ter a documentação em dia, realizar 

os cursos de especialização de acordo com a atividade, e principalmente estar bem fisicamente e 

psicologicamente pois transportar pessoas exige muito mais cuidado e atenção. Por isso ele precisa 

adotar alguns procedimentos. Assinale o correto: 

a) Não permitir que as pessoas desviem a sua atenção. 

b) Crianças devem estar com cinto de segurança, bebê conforto, cadeirinha ou assento de 

elevação devidamente ajustados. 

c) Respeitar o limite de passageiros de cada veículo. 

d) Redobrar o cuidado em arrancadas, freadas, curvas, porque os passageiros estarão soltos 

enquanto não houver cinto de segurança instalados em todos os veículos. 

e) Todos os procedimentos estão corretos. 

33 - Segurança na condução também é planejamento, desde a chegada no trabalho até o início da 

atividade, isso inclui a conferência ou check-list do veículo em que vai trabalhar, do básico até os 

itens obrigatórios, para evitar situações desnecessárias e que geram incômodos. Apesar de todas as 

informações recebidas, ainda passa muito despercebidamente a quantidade de combustível que tem 

no veículo e quanto será necessário para o dia de trabalho, este descuido além de gerar transtornos 

resulta em infração conforme o artigo 180 do Código de Trânsito Brasileiro – Ter seu veículo 

imobilizado na via por falta de combustível: 

Complete: Infração_____________  Penalidade_________ Medida administrativa______________ 

a) Leve - multa - apreensão do veículo. 

b) Grave - multa - remoção do veículo. 

c) Gravíssima - multa - remoção do veículo. 

d) Média - multa - remoção do veículo. 

e) Grave - multa - apreensão do veículo. 

34 - Segundo o art. 29, da resolução 425 do Contran, o exame toxicológico de larga janela de 

detecção para consumo de substâncias psicoativas, exigido quando da habilitação, renovação e 

mudança para as categorias C, D e E, deverá ser realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo Anexo da Portaria nº 116, de 13 de novembro de 2015, do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, no que couber.  Considera-se exame toxicológico de larga janela de detecção aquele destinado 

à verificação do consumo ativo, ou não, de substâncias psicoativas, com análise retrospectiva mínima 

de quantos dias? 

a) 30 dias 

b) 60 dias 
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c) 80 dias 

d) 90 dias 

e) 120 dias 

35 - A embreagem funciona como o 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. 

Assim quando é necessário parar o veículo ou trocar de marcha, a embreagem é acionada cortando o 

fluxo de energia entre o motor e a caixa. Porém o sistema de embreagem tem cinco funções básicas. 

Quais são? 

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

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

paradas, proteger o motor e o sistema de transmissão contra sobrecargas e amortecer as 

vibrações de transmissão. 

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

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

paradas, proteger o motor e 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 a caixa de mudanças nas trocas de marchas, dar 

movimento ao veículo. 

d) Arrancar, transmitir torque quando alguma marcha estiver engatada, realizar paradas, 

proteger o motor e o sistema de transmissão contra sobrecargas. 

e)  Transmitir torque quando alguma marcha estiver engatada, interromper o fluxo da força 

entre o motor e a caixa de mudanças, trocas de marchas e paradas, arrancadas e passar 

lombadas. 

36 - Ao observarmos as situações que ocorrem no trânsito, percebemos que se a sinalização fosse 

respeitada o índice de acidentes diminuiria consideravelmente, a prudência está fazendo falta no 

trânsito. De acordo com o Código de Trânsito, a sinalização de regulamentação tem por finalidade 

informar aos usuários as condições, ________________, __________________ ou 

________________ no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui 

infração.  

Complete e assinale a alternativa correta. 

a) Proibições - restrições - informações. 

b) Advertência - infrações - obrigações. 
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c) Proibições - obrigações - restrições. 

d) Infrações - obrigações - advertência. 

e) Obrigações - advertência - indicações. 

37 - O condutor de Transporte de emergência precisa estar preparado emocionalmente para lidar com 

as situações do dia a dia, pois estará diante de situações delicadas que exigirão calma, respeito, 

empatia entre outros valores. Por isso, antes de iniciar sua função é extremamente necessário que 

conheça detalhadamente sua atividade, para poder cumpri-la com qualidade. Quais seriam estes 

componentes? 

a) Regulamento, escala de horários e dias, prioridade no trânsito, rotina de trabalho, se 

conhecer para desenvolver ou aprimorar seu auto controle. 

b) Regulamento, escala de horários e dias, prioridade no trânsito, rotina de trabalho. 

c) Regulamento, horários, condições do veículo, prioridade no trânsito. 

d) Rotina de trabalho, atenção na condução e prioridade no trânsito. 

e) Regulamento, escala de horários e dias, andar com a sirene ligada em todas as 

movimentações. 

38 - A manutenção do veículo e conservação é de reponsabilidade do motorista. Cabe a ele informar 

o que precisa ser feito para manter o veículo em dia, já que passa a maior parte do seu dia com o 

veículo. Zelar pelo patrimônio público também é cuidar do seu próprio patrimônio, uma vez que é a 

sociedade que contribui para a aquisição do mesmo. O condutor de transporte coletivo precisa estar 

atento ainda mais sobre o estado do seu veículo, uma vez que transporta vidas. Na sua opinião 

assinale o que os passageiros esperam deste serviço: 

a) Deslocamento ao destino com segurança. 

b) Segurança, conforto e respeito. 

c) Segurança, respeito, confiabilidade e conforto. 

d) Estradas em bom estado de conservação e veículo adequado. 

e) Respeito, conforto e estradas em bom estado de conservação. 

39 - Segundo pesquisa realizada pela Arteris, o excesso de velocidade é a segunda maior causa de 

acidentes, perdendo pelo uso de celular, ou seja, imprudências que custam vidas, famílias, valor que 

não tem como mensurar. O motorista profissional precisa ser prudente e não cair na “moda” da 

imprudência. Segundo o Código de trânsito Brasileiro, em rodovia (via rural) de pista simples 

pavimentada e sem sinalização, qual a velocidade máxima permitida para os veículos pesados?  

a) 70 km/h 

b) 80 km/h 
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c) 90 km/h 

d) 100 km/h 

e) 110 km/h 

40 - Acidentes de trânsito acabam com a vida de mais de 1,35 milhões de pessoas anualmente, no 

mundo, sendo essa a maior cauda dos óbitos de crianças e jovens com idades entre 5 a 29 anos 

(OMS, 2018). Beber e dirigir, definitivamente, são atitudes que não combinam e é um 

comportamento nocivo que contribui para esses índices alarmantes. Segundo o CISA – Centro de 

Informação sobre Saúde e Álcool, assim que ingerido, o álcool inicia seu trajeto dentro do 

organismo. Desde a ingestão até sua completa absorção, estima-se em média 1 hora. O tempo e 

absorção do álcool dependerão de uma série de fatores, entre eles, a presença de comida no 

estômago, o tipo de alimento ingerido antes de beber e a velocidade com que a pessoa o consumiu. 

O álcool, em sua maioria, é eliminado pela urina, porém cerca de 5% é eliminado por meio da 

respiração, transpiração e salivação. Além do mais, o álcool tem a capacidade de inibir a liberação 

do hormônio responsável pelo controle da reabsorção de água (ADH, hormônio antidiurético ou 

vasopressina), provocando o aumento da produção de urina. 

Independentemente da quantidade que uma pessoa consome, o corpo tem um limite: em média, 

demora de 1 a 3 horas para metabolizar 14 g de álcool puro (1 dose). 

Você é registrado em sua carteira de trabalho, como motorista profissional onde são atribuídas 

muitas responsabilidades, transportas vidas, alimentos, objetos entre outros. 

Diante de tudo isso que acabou de ler e refletir, seria correto afirmar que: 

a) No final de semana que antecede o dia de trabalho, posso beber sem receio, pois o organismo 

eliminará o que foi absorvido. 

b) Não é porque sou motorista que não posso beber nos finais de semana. 

c) Respeitar a vida é cumprir com as obrigações que temos, quando escolhemos uma profissão. 

d) Respeitar a vida é saber beber socialmente, pode ser até no dia em que vou trabalhar, estando 

bem alimentado, não tem problema. 

e) Respeitar a vida é zelar pela vida dos demais, mas tendo a convicção de que uma dose de 

bebida não prejudica em nada a condução. 

 


