PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
CNPJ 01 614 225 / 0001 – 09
Estado do Mato Grosso
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
001/2018
CARGO: MOTORISTA
Prezado (a) candidato (a),
Coloque seu número de inscrição e seu nome no local indicado abaixo:
Nº de inscrição:_______________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu.
2. Assine seu cartão-resposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar a prova. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão
será aceita depois de iniciada a prova.
4. Sua prova tem 10 questões, com 4 alternativas. Marque apenas uma alternativa em cada questão.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas.
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
8. A prova será realizada com duração 03 horas, incluído o tempo para a realização da prova objetiva e o
preenchimento do cartão-resposta.
Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes.
BOA PROVA!

QUESTÕES ESPECIFICAS
01 – A placa que informa rua sem saída é uma placa:
A) De regulamentação.
B) De advertência.
C) De indicação.
D) Educativas.

02 – Na imagem tem-se:

A) Uma situação que agride o meio ambiente e uma infração gravíssima, com penalidade
multa e medida administrativa - retenção do veículo para regularização.
B) Uma situação que agride o meio ambiente e uma infração gravíssima, com penalidade
multa (3vezes) e medida administrativa - retenção do veículo para regularização.
C) Uma situação que agride o meio ambiente e uma infração média, com penalidade multa e
medida administrativa - retenção do veículo para regularização.
D) Uma situação que agride o meio ambiente e uma infração grave, com penalidade multa e
medida administrativa - retenção do veículo para regularização.

03 – Dos cuidados com dos motores que devem ser tomados, indique o INCORRETO:
A) Verificar o nível da água e do óleo uma vez por mês
B) Trocar a correia dentada e a do alternador dentro do período especificado pelo fabricante
C) Fazer a limpeza do cárter e do respiro do motor a cada ano
D) Efetuar a limpeza da bomba de óleo

04 – Referente à Carteira Nacional de Habilitação é INCORRETO afirmar:

A) É obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação
quando o condutor estiver à direção do veículo.
B) A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a da autoridade expedidora
serão registradas no RENACH.
C) A cada condutor corresponderá um único registro no RENACH, agregando-se neste todas as
informações.
D) A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir somente terão validade para a
condução de veículo quando apresentada em original ou fotocópia autenticada.

05 – Em um acidente em que haja uma colisão com um poste, o fio elétrico rompeu-se e está
por cima do veículo e tem-se uma suspeita que o fio está sem correr energia. Qual a ação
mais correta a ser realizada?
A) Retirar a vítima imediatamente do veículo e levá-la a um local seguro.
B) Não retirar a vítima do local e tentar tirar o fio utilizando objetos como um pedaço de
madeira seca, ou uma borracha, ou bambu, e só então, retirar a vítima.
C) Isolar o local e afastar os curiosos e certificar-se que os pneus estão intactos e que não há
contato com o solo, logo, não retirar a vítima do automóvel.
D) Não retirar a vítima do local e tentar tirar o fio utilizando objetos como um pedaço de
madeira seca, ou um cano plástico, ou uma borracha, ou bambu.

06 – A força centrífuga é uma condição adversa de:
A) Trânsito
B) Veículo
C) Condutor
D) Via
07- Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez,
ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento é
um dos objetivos básicos do:
a) Sistema Nacional de Trânsito.
b) Conselho Nacional de Trânsito.
c) Conselho Estadual de Trânsito.
d) Departamento Estadual de Trânsito

08 – É a parte que toca o solo. Oferece aderência, desempenho e segurança ao veículo. A
descrição acima se refere a que estrutura do pneu?
A) Banda de rodagem
B) Carcaça
C) Talões
D) Flancos

09 – Um condutor ao dirigir, percebe-se com sono, qual a atitude correta a fazer?
A) Tomar algo estimulante, como medicamentos ou energético. Não usando bebida alcoólica e
prosseguir viagem.
B) Ingerir bebidas naturais estimulante, como café e prosseguir viagem.
C) Desistir da viagem e deixar para outro dia, mesmo após um descanso, não devendo de
forma alguma, e prosseguir viagem.
D) Procurar o local seguro mais próximo, descansar por um período e só então, e se estiver em
condições, seguir a viagem.

10 - Segundo o Art. 166, do Código de Trânsito Brasileiro– CTB, Confiar ou entregar a direção
de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em
condições de dirigi-lo com segurança é:
A) Uma Infração – leve – multa
C) Uma Infração – média e penalidade - multa.
D) Uma Infração – gravíssima e penalidade - multa.

