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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR 

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. 
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Conhecimentos Específicos: 
 
16 - Todo veículo possui instrumento no painel, e o que indica a velocidade e chamado de: 
 
a) Velocímetro. 
b) Barômetro. 
c) Hectômetro. 
d) Hodômetro. 
 
17 - Pessoas com mais de 65 anos de idade devem fazer exames de aptidão física e mental que 
são preliminares e renováveis a cada: 
 
a) 5 anos. 
b) 3 anos. 
c) 2 anos.  
d) 1 ano. 
 
18 - Em caso de acidente, o que NÃO devemos fazer? 
 
a) Colocar a vítima num carro e levá-la ao hospital. 
b) Manter a calma. 
c) Chamar os bombeiros. 
d) Afastar os curiosos da vítima. 
 
19 - Sobre a hierarquia no serviço público, a opção CORRETA é:  
 
a) O servidor público pode optar livremente por se faz ou não seu trabalho. 
b) Não há hierarquia no serviço público. 
c) O servidor dever seguir os pedidos de seu superior hierárquico. 
d) Deve-se obedecer somente aos pedidos do prefeito. 
 
20 - A CNH terá validade de _______anos (se o condutor tiver menos de 65 anos de idade), ou 
_______ anos (caso a idade do condutor seja superior aos 65 anos). Terminada a validade do 
exame médico, o condutor terá ______ dias para providenciar a renovação da CNH. As lacunas 
estão CORRETAMENTE preenchidas na sequência: 
 
a) 10; 05; 40. 
b)  05; 03; 30. 
c)  08; 05; 60. 
d) 06; 03; 30. 
 
21 - Assinale V para verdadeiro e F para falso, tendo como referência o Código Brasileiro de 
Trânsito, em seu Art. 43: "Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente 
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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 - 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; 
 (     ) III - não é necessário indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização 
devida, a manobra de redução de velocidade. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) F, F, F. 
b) V, F, V. 
c) V, V, V. 
d) F, V, F. 
 
22 - Após fazer todas as aulas tanto práticas como teóricas a permissão para dirigir é um 
documento conferido ao candidato aprovado, com validade de: 
 
a) Seis meses. 
b) Um ano. 
c) Dois anos. 
d) Três anos. 
 
23 - Alguns veículos tem o livre direito de poder parar e estacionar são eles: 
 
a) Os prestadores de quaisquer serviços, desde que sinalizados e autorizados pela autoridade 
competente, devendo estar identificados. 
b) Os ônibus escolares, serviço de utilidade pública, não necessitando estar devidamente 
sinalizados e identificados. 
c) Ambulâncias, ônibus escolares e carros conduzidos por idosos devendo estar identificados 
na forma estabelecida pelo CONTRAN. 
d) Todo e qualquer veículo uma vez que tenham autorização. 
 
24 - Toda forma de infração gera multa assim, dirigir veículo sem ser habilitado gera infração: 
 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 
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25 - O condutor de veículo destinado à condução de escolares deverá ser habilitado: 
 
a) Categoria "B". 
b) Categoria "D". 
c) Categoria "C". 
d) Categoria "E". 
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