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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de MOTORISTA 

A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Pela nova ortografia indique a palavra que NÃO se acentua: 
 
a) Carreteis. 
b) Heroi. 
c) Enjoo. 
d) Juri. 
 
2 - Indique a palavra que está escrita INCORRETAMENTE: 
 
a) Faxada. 
b) Bexiga. 
c) Desprezo. 
d) Alisar. 
 
3 - Na frase: “Zika é uma doença causada pelo mosquito da dengue”. Indique o substantivo 
abstrato: 
 
a) Zika. 
b) Doença. 
c) Dengue. 
d) Mosquito. 
 
4 - Indique a palavra que não é substantivo composto. 
 
a) Girassol. 
b) Rouxinol. 
c) Passatempo. 
d) Mandachuva. 
 
5 - Indique o substantivo composto escrito CORRETAMENTE. 
 
a) Auto-retrato. 
b) Microondas. 
c) Infra-estrutura. 
d) Anti-inflamatório. 
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Matemática: 
 
6 - Alexandre foi à feira e comprou 02 dúzias de tangerina, 1 dúzia de maçãs e 5 bananas. 
Somando todas as frutas quantas ao todo Alexandre comprou? 
 
a) 33 frutas. 
b) 41 frutas. 
c) 40 frutas. 
d) 60 frutas. 
 
7 - Márcio foi à papelaria e comprou os seguintes materiais escolares: Uma régua R$ 1,50; um 
caderno R$12,35; um apontador R$ 2,20; uma tesoura R$ 3,10. Ao todo quanto Renato gastou? 
 
a) R$ 15,20. 
b) R$ 18,25. 
c) R$ 19,15. 
d) R$ 15,50. 
 
8 - Mariana vai receber os amiguinhos da escola para uma festa, convidou 35 amigos e comprou 
245 pirulitos para distribuir em quantidades iguais. Quantos pirulitos cada coleguinha de 
Mariana vai ganhar? 
 
a) 10 pirulitos. 
b) 5 pirulitos. 
c) 7 pirulitos. 
d) 8 pirulitos. 
 
9 - Uma cabelereira fez 60 cortes de cabelo em 15 dias. Quantos cortes de cabelo ela fez por 
dia? 
 
a) 04 cortes de cabelo. 
b) 10 cortes de cabelo. 
c) 12 cortes de cabelo. 
d) 07 cortes de cabelo. 
 
10 - Em uma escola a professora do primário quer fazer uma visita ao zoológico com as crianças, 
o valor da entrada é de R$ 18,00 cada ingresso, ela vai levar 30 alunos. Quantos reais ela vai 
precisar para comprar todas as entradas? 
 
a) R$ 1.200,00. 
b) R$ 540,00. 
c) R$ 450,00. 
d) R$ 500,00. 
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Conhecimentos Gerais: 
 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
 
14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 

http://www.beneditonovo.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC 
CNPJ: 83.102.780/0001-08 
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro – 89.124-000 
Fone/FAX: (47) 3385-0487 
www.beneditonovo.sc.gov.br 

 

4 de 5 
Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019 

Conhecimentos Específicos: 
 
16 - Qual o procedimento CORRETO ao estar dirigindo um veículo a 80km por hora cuja o motor 
começa a falhar? 
 
a) Reduz a velocidade, sinaliza, para no acostamento e liga o pisca alerta até providenciar ajuda. 
b) Começa a buzinar chamando atenção dos outros condutores para prestarem ajuda. 
c) Para imediatamente na pista de rolamento não sendo necessário sinalizar. 
d) Continue normalmente o trajeto até que o veículo volte a funcionar. 
 
17 - Na descrição da infração de trânsito abaixo, qual a categoria que a mesma se enquadra: 
“Conduzir com apenas uma das mãos, com fones de ouvidos ou celular”.  
 
a) Gravíssima. 
b) Grave. 
c) Média. 
d) Leve. 
 
18 - As linhas de divisão de fluxos opostos, que proíbem o condutor de ultrapassar outro veículo 
em movimento, são: 
 
a) Contínuas e amarelas. 
b) Interrompidas e brancas. 
c) Seccionadas e brancas. 
d) Interrompidas e amarelas. 
 
19 - O condutor que está sob efeito do álcool tem: 
 
a) A capacidade de dirigir inalterada. 
b) Redução da perícia. 
c) Perda da autoestima. 
d) Capacidade diminuída para tomada de decisão. 
 
20 - Numa chuva intensa e diminuição de visibilidade, recomenda-se ao condutor, usar a luz: 
 
a) Baixa do farol e trafegar a velocidade reduzida. 
b) Alta do farol e parar o veículo no acostamento. 
c) Alta do farol e trafegar em velocidade reduzida.  
d) Dar pisca-alerta e parar o veículo no acostamento. 
 
21 - A linha de divisão de fluxos opostos simples e secionada indica que: 
 
a) É permitida a ultrapassagem nos dois sentidos. 
b) Não é permitida a passagem em um sentido. 
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c) É permitida a passagem em um sentido. 
d) Não é permitida a ultrapassagem nos dois sentidos. 
 
22 - Assinale abaixo a alternativa INCORRETA quanto as dicas essenciais de primeiros socorros 
para motoristas durante um acidente de trânsito: 
 
a) Acalme-se, sinalize e chame a emergência. 
b) Mantenha as vítimas paradas enquanto o socorro não vem. 
c) Não converse com a vítima e ofereça comida ou bebida até que chegue o socorro. 
d) Verifique a respiração do acidentado. 
 
23 - Durante a gestação muitas mulheres relatam desconforto ao utilizar o cinto de segurança 
e também medo de machucar o bebê, para tanto assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 
uso do cinto de segurança durante a gravidez. 
 
a) A faixa superior do cinto de segurança deve passar no meio do ombro. Depois entre os seios 
e ficar ao lado do abdômen. 
b) A faixa inferior deve ser encaixada abaixo da barriga, na região superior das coxas. 
c) Em veículos com airbag, afaste o banco o máximo possível, mas não deixe nunca de utilizar 
o cinto de segurança. 
d) O cinto na forma de três pontos é o menos indicado durante a gestação. 
 
24 - Acidentes em estradas e vias dificultam a passagem, necessitando uma boa sinalização no 
local para não ocorrer novos acidentes. Assinale abaixo a alternativa que NÃO se enquadra nas 
dicas de sinalização correta.  
 
a) A sinalização deve começar num ponto em que os motoristas ainda não vejam o acidente, 
ou seja, distante do local. 
b) A sinalização deve ser feita nos dois sentidos (ida e volta), nos casos em que o acidente 
interfira no tráfego das duas mãos. 
c) Se estiver neblina, pista molhada ou fumaça o espaço da sinalização deverá ser maior, ou 
seja, dobrado. 
d) Sempre deve-se fechar totalmente a pista, pois durante o acidente não há necessidade de 
fluir o trânsito. 
 
25 - Quanto o uso dos faróis auxiliares (“de neblina”) assinale a alternativa INCORRETA. 
  
a) São indicados também para neve, poeira, chuva e fumaça. 
b) Os faróis de neblina produzem facho de luz largo, porém são efetivos apenas em pequenas 
distâncias. 
c) Os faróis de longo alcance (também chamados de milha) são os mesmos de faróis de neblina. 
d) Não há na lei brasileira a tipificação de infrações relacionadas ao uso incorreto do farol de 
neblina. 
 

http://www.beneditonovo.sc.gov.br/

