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ESTADO DE SANTA CATARINA 
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09 DE DEZEMBRO 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 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 10 de dezembro 
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 11 e 12 de dezembro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) São palavras grafadas com SC, exceto: 
 
a) Suscitar 
b) Prescindir 
c) Ascensão 
d) Obsceno 
e) Escência 
 
02) Acerca da compreensão e interpretação da 
palavra, DISSIMULADO significa: 
 
a) Fértil, rico.  
b) Feliz, venturoso.  
c) Zeloso, cuidadoso.  
d) Fingido, disfarçado. 
e) Estragado, danificado. 
 
03) São sinônimos de DISCERNIMENTO, exceto: 
 
a) Bom senso 
b) Insensatez   
c) Razoabilidade 
d) Equilíbrio 
e) Sensatez 
 
04) São verbos, exceto: 
 
a) Estudar 
b) Amar 
c) Aprender 
d) Lindo  
e) Viver 
 
05) Acerca da concordância verbal, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Eu li 
b) Nós vai  
c) Ela gostou  
d) Ele leu  
e) Nós gostamos 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Em ___________ um grupo de pessoas 
lideradas pelo colonizador João Muxfeld, 
chegou ao local onde foi dado início à 
colonização do que seria o Município de Modelo 
(SC). 
 
a) 1949 
b) 1852 
c) 1974 
d) 1981 
e) 1967 
 
07) Em relação a sua história, são algumas das 
datas mais importantes para o Município de 
Modelo (SC). 
 

I. 1950 - Construção do primeiro templo da 
Igreja Católica.  

II. 1957 - Criado e instalado o cartório de 
registro Civil de Modelo (SC).  

III. 1961 - Instalado o Posto do Correio. 
 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
08) A economia Modelense baseia-se 
principalmente na: 
 
a) agricultura e metalúrgica.   
b) agricultura, indústria e pecuária.  
c) agricultura, metalúrgica e avicultura. 
d) agricultura e apicultura. 
e) agricultura, apicultura e fruticultura. 
 
09) Jair Bolsonaro é capitão da reserva do 
Exército e Presidente eleito do Brasil. Filiado ao 
Partido Social Liberal (PSL), foi eleito o ____ 
Presidente do Brasil, para o mandato de 2019 a 
2022. 
 
a) 32º 
b) 34º 
c) 35º 
d) 36º 
e) 38º 
 
10) Carlos Moisés da Silva, Governador eleito no 
Estado de Santa Catarina, trabalhou como:  
 
a) Policial Militar 
b) Empresário  
c) Policial Federal 
d) Bombeiro Militar  
e) Contador 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro (art. 43), ao regular a velocidade, o 
condutor deverá observar constantemente as 
condições físicas da via, do veículo e da carga, 
as condições meteorológicas e a intensidade do 
trânsito, obedecendo aos limites máximos de 
velocidade estabelecidos para a via, além de: 
 

I. Não obstruir a marcha normal dos demais 
veículos em circulação sem causa 
justificada, transitando a uma velocidade 
anormalmente reduzida. 

II. Sempre que quiser diminuir a velocidade de 
seu veículo deverá antes certificar-se de 
que pode fazê-lo sem risco nem 
inconvenientes para os outros condutores, 
a não ser que haja perigo iminente. 
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III. Indicar, de forma clara, com a antecedência 
necessária e a sinalização devida, a 
manobra de redução de velocidade. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente I e III estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
12) De acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro (art. 105), são equipamentos 
obrigatórios dos veículos, entre outros a serem 
estabelecidos pelo CONTRAN: 
 

I. Cinto de segurança, conforme 
regulamentação específica do CONTRAN, 
com exceção dos veículos destinados ao 
transporte de passageiros em percursos em 
que seja permitido viajar em pé. 

II. Para os veículos de transporte e de 
condução escolar, os de transporte de 
passageiros com mais de dez lugares e os 
de carga com peso bruto total superior a 
quatro mil, quinhentos e trinta e seis 
quilogramas, equipamento registrador 
instantâneo inalterável de velocidade e 
tempo. 

III. Encosto de cabeça, para todos os tipos de 
veículos automotores, segundo normas 
estabelecidas pelo CONTRAN. 

IV. Dispositivo destinado ao controle de 
emissão de gases poluentes e de ruído, 
segundo normas estabelecidas pelo 
CONTRAN. 

V. Equipamento suplementar de retenção - air 
bag frontal para o condutor e o passageiro 
do banco dianteiro.  

 
a) Somente I, III e V estão corretos. 
b) Somente II, III e IV estão corretos. 
c) Somente III e V estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
13) Qual é a velocidade máxima permitida na via 
de trânsito rápido? 
 
a) 60km/h 
b) 80km/h 
c) 110km/h 
d) 120km/h 
e) 130km/h 
 
14) Acerca da classificação geral dos veículos, 
quanto à tração o veículo poderá ser, exceto: 
 
a) Automotor. 
b) Elétrico. 
c) Reboque. 
d) Semireboque. 
e) Particular. 

15) Acerca das penalidades direcionadas ao 
infrator, poderão ser aplicadas multas com 
finalidade educativa aos que cometerem 
infração leve ou média, não reincidentes na 
mesma infração nos últimos 12 meses, e que 
tenham boa conduta. O trecho refere-se a: 
 
a) Advertência por escrito. 
b) Suspensão do direto de dirigir. 
c) Cassação da CNH ou Permissão para Conduzir. 
d) Curso de reciclagem. 
e) Remoção do veículo. 
 
16) De acordo com as categorias de habilitação 
(A a E), preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta: 
 
1. Categoria A  
2. Categoria B 
3. Categoria C 
4. Categoria D 
5. Categoria E 
 
(___) Condutor de veículo motorizado de duas 
ou três rodas, com ou sem carro lateral. 
(___) Condutor de veículo motorizado, não 
abrangido pela categoria A, cujo peso bruto 
total não exceda a três mil e quinhentos 
quilogramas e cuja lotação não exceda a oito 
lugares, excluído o do motorista. 
(___) Condutor de veículo motorizado utilizado 
em transporte de carga, cujo peso bruto total 
exceda a três mil e quinhentos quilogramas. 
(___) Condutor de veículo motorizado utilizado 
no transporte de passageiros, cuja lotação 
exceda a oito lugares, excluído o do motorista. 
(___) Condutor de combinação de veículos em 
que a unidade tratora se enquadre nas 
categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, 
reboque, semirreboque, trailer ou articulada 
tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais 
de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 
(oito) lugares.   
 
Temos respectivamente: 
 
a) 1-2-3-4-5 
b) 5-4-3-2-1 
c) 1-3-2-4-5 
d) 1-4-3-2-5 
e) 1-5-2-4-3 
 
17) Acerca do transporte de passageiros, 
analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 

I. É importante respeitar o limite de 
passageiros. 

II. O condutor deve ter cuidados no embarque 
e desembarque. 

III. Deve-se verificar se todos estão usando o 
cinto de segurança. 
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IV. O condutor não é responsável pela 
segurança de seus passageiros. 

 
a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente II, III e IV estão corretos. 
c) Somente I, II e IV estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
18) São elementos da direção defensiva, exceto: 
 
a) Conhecimento. 
b) Previsão. 
c) Atenção. 
d) Negligência. 
e) Habilidade. 
 
19) Identifique a placa de sinalização de 
advertência que alerta aos usuários sobre pista 
irregular: 
 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 
 
20) De acordo com a Constituição Federal, art. 
76, o Poder Executivo é exercido pelo 
Presidente da República, auxiliado pelo(s): 
 
a) Deputados  
b) Ministros de Estado 
c) Governadores 
d) Vice-Presidente da República 
e) Senadores 
 
 
 
 
 

 
 


