Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Edital 01/2012
http://balneariosaude.fepese.org.br

Caderno
de Prova
M103

setembro

2

2 de setembro
das 14:10 às 17:10 h
3 h de duração*
35 questões

Motorista (Carteira D)

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

(15 questões)
2. Assinale a alternativa correta.

Texto

a. (

Julho passado. Na capital de São Paulo, Rejaniel Jesus
Santos e Sandra Regina Domingues, moradores de
rua, encontraram um saco plástico e um malote com
R$ 20.000,00 em dinheiro e cheques, perto do viaduto
em que dormiam. Chamaram a polícia, que verificou:
o dinheiro era fruto de um roubo a um restaurante
japonês, pouco antes. Surpreso e grato, o proprietário
do restaurante ofereceu-lhes um jantar e emprego.
Questionado por que não ficou com o achado,
Rejaniel respondeu: “A minha mãe me ensinou que
não devo roubar e, se vir alguém roubando, devo
avisar a polícia”.

b.
c.

d.

e.

) Em “ofereceu-lhes um jantar” o termo sublinhado equivale à expressão eles.
( ) A expressão sublinhada, em “devo avisar a
polícia”, equivale a avisar-lhe.
( X ) A oração sublinhada, em “Chamaram a polícia,
que verificou”, é uma subordinada adjetiva
explicativa.
( ) A expressão sublinhada, em “ofereceu-lhes um
jantar e emprego”, corresponde a um complemento nominal de ofereceu.
( ) Porque antes de pronomes possessivos
femininos o emprego do acento de crase é
optativo, pode-se escrever “À minha mãe me
ensinou que…”.

1. Assinale a alternativa correta.

3. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

a. ( X ) A oração “se vir alguém roubando” é uma
subordinada adverbial.
b. ( ) A expressão “moradores de rua” é um adjunto
adverbial de lugar.
c. ( ) A expressão “o achado” está empregada de
forma denotativa; refere-se ao malote com
cheques.
d. ( ) O vocábulo sublinhado, em “perto do viaduto
em que dormiam”, é um pronome relativo,
como em “me ensinou que não devo roubar”.
e. ( ) Em “se vir alguém roubando” o termo sublinhado corresponde a se chegar.

a. (
b.
c.
d.
e.

) Devemos admitir de que o gesto de Rejaniel,
que o texto se referiu, deveria ser corriqueiro.
( ) A vírgula, na primeira linha do texto, marca
um vocativo.
( ) Os dois pontos depois de “que verificou” têm
valor enumerativo.
( ) As aspas no final do texto indicam a fala dos
dois moradores de rua.
( X ) A ideia contida em “Eu devo avisar a polícia”
corresponde à de A polícia deve ser avisada por
mim.
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4. Assinale a alternativa em que a lacuna pode
ser preenchida com a expressão sublinhada em
“Questionado por que não ficou com o achado”.

7. Analise a lista de países: Bulgária, República
Checa, Dinamarca, Letônia, Lituânia, Hungria, Polônia,
Romênia, Suécia e Reino Unido.

a. ( ) Você ainda não visitou a Escola de Arte e
Artesanato        ?
b. ( X ) Há quem deseje saber        tanta
gente procura nosso município!
c. ( ) Não sei o        de um gesto como o
de Rejaniel chamar nossa atenção; não deveríamos todos ser honestos, sempre?
d. ( ) Escolhemos Balneário Camboriú para viver
       aqui se tem excelente qualidade de vida.
e. ( ) Amiga,        você conhece o Sítio
Histórico Cultural da cidade?

Assinale a alternativa que indica uma característica
comum a todos estes países.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Não são países membros da União Europeia,
mas utilizam a moeda única (Euro).
( ) São países não membros da União Europeia e,
portanto, utilizam a moeda única (Euro).
( ) São os países mais industrializados entre
aqueles que são membros da União Europeia.
( X ) São países membros da União Europeia, mas
não utilizam a moeda única (Euro).
( ) São os países europeus mais afetados pela
crise econômica que atinge os países da Zona
do Euro.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Talvez amanhã haja razões para discordarmos
de você.
b. ( ) Haverão muitas pessoas felizes com a chegada da Primavera.
c. ( ) Solicitamos a V. Sa. que cuideis dos moradores
de rua, irmãos meus e vosso.
d. ( ) Um grupo de vereados paulistas mês passado, em sessão solene, aprovaram voto um
conjunto de medidas de proteção à infância e
juventude.
e. ( ) Precisam-se urgentemente de mais cidadãos
honestos.

Temas Atuais

5 questões

6. Em 1964, o cientista britânico Peter Higgs publicou a teoria da existência de uma nova partícula, que
explicaria como a massa da matéria seria formada.
Esta partícula tornou-se conhecida como a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Fóton.
Dedo de Deus.
Partícula de Deus.
Centelha de divindade.
Elemento quântico primordial.
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8. Decisão recente do MERCOSUL suspendeu o
Paraguai até a realização de eleições, previstas para
1913, naquele país.
Assinale a alternativa que justificou esta decisão:
a. ( ) O chamado escândalo de Watergate.
b. ( X ) A destituição do presidente Fernando Lugo
pelo Congresso paraguaio.
c. ( ) A deposição do presidente Hugo Chávez pelo
Congresso paraguaio.
d. ( ) A eleição do presidente Fernando Lugo pelo
Congresso paraguaio.
e. ( ) A oposição do presidente Fernando Lugo
e do Congresso paraguaio ao ingresso da
Venezuela no Mercosul.

9. Os educadores têm se preocupado com uma prática extremamente comum em nossas escolas, como
dar apelidos, fazer gozações e chacotas. Tais práticas, muitas vezes aceitas como simples brincadeiras,
podem fazer muito mal à criança e, em casos extremos, levar até ao suicídio. Trata-se do:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

stress.
joking.
boring.
bullying.
amarelar.
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10. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação abaixo.
A esquerda voltou ao poder na França com a derrota
de Nicolas Sarkozy e a eleição:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

da presidente Cristina Kishner.
do líder fascista François Hollande.
do líder socialista François Hollande.
de uma nova Assembleia Nacional, onde a
Frente Nacional (FN) conquistou a maioria.
e. ( ) para presidente de Alexis Corbière, secretário
nacional do Parti de Gauche.

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que indica a melhor forma
de criar um índice automático para os capítulos e as
seções de um dado documento, utilizando o MS Word
2010 em português.
a. ( ) Guia Inserir  Sumário; desde que estilos de
títulos para as entradas do índice tenham sido
empregados.
b. ( ) Guia Inserir  Inserir índice de ilustrações;
desde que o recurso ‘inserir legenda’ nas tabelas tenha sido empregado.
c. ( ) Guia Referências  Sumário; desde que o
recurso ‘inserir legenda’ nas tabelas tenha sido
empregado.
d. ( ) Guia Inserir  Inserir índice; desde que estilos
de títulos para as entradas do índice tenham
sido empregados.
e. ( X ) Guia Referências  Sumário; desde que estilos
de títulos para as entradas do índice tenham
sido empregados.

13. São tipos de gráfico que podem ser criados utilizando o MS Excel 2010 em português a partir da interface: Guia Inserir  Gráficos.
Selecione a alternativa onde todos os tipos de gráfico
listados possam ser criados pelo MS Excel 2010 em
português, utilizando esta opção da interface.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Rosca; Linha; BPMN; Radar
Pizza; Coluna; Radar; Rosca
Clip-Art; Barra; Área; Dispersão
Dispersão; Barra; Pizza; SmartArt
Caminho crítico; Coluna; Área; Fluxograma

14. São softwares utilizados na produção de apresentações, presentes no BR Office e no MS Office,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Draw e Powerpoint.
Powerpoint e Draw.
Powerpoint e Impress.
Impress e Powerpoint.
Keynote e Powerpoint.

15. Identifique as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) com relação às boas práticas de segurança
da informação.
(
(

(
(

) Software antivirus não requer atualizações,
basta instalar no computador para protegê-lo.
) Criptografar as informações que trafegam
na internet, por definição, aumenta sua
segurança.
) Configurar o e-mail utilizando SSL incrementa
a segurança na comunicação dos dados.
) Sites utilizando certificados digitais sobre
HTTPS são geralmente mais seguros.

12. A opção do comando ls, do Linux, utilizada para
exibir nomes de arquivos e diretórios que iniciam com
um ponto (.), como por exemplo o arquivo .profile, é:

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

-a
-b
-c
-x
-l

( )
( )
( )
( )
(X)

V–V–F–F
V–F–V–V
F–F–F–V
F–V–V–F
F–V–V–V
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. De acordo com a Lei no 9.503, de 1997, o Código
de Trânsito Brasileiro, transitar pela contramão de
direção em vias com sinalização de regulamentação
de sentido único de circulação se enquadra como
uma infração:

18. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é
correto afirmar que a pena para um condutor que
afasta-se do veículo no local de um acidente, para
fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa
ser atribuída, é:

a. ( ) média, com penalidade de multa.
b. ( ) grave, com penalidade de multa.
c. ( ) grave, com penalidade de apreensão do
veículo.
d. ( X ) gravíssima, com penalidade de multa.
e. ( ) gravíssima, com penalidade de suspensão do
direito de dirigir.

a.
b.
c.
d.
e.

17. Assinale a alternativa correta, de acordo com
conceitos e definições estabelecidos no Código de
Trânsito Brasileiro.
) Carroça é o veículo de propulsão humana
utilizado no transporte de pequenas cargas.
( ) Ciclofaixa é o local, na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicletas.
( ) Bordo da pista é a parte da via, normalmente
segregada e em nível diferente, não destinada
à circulação de veículos, reservada ao trânsito
de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.
( ) Autoridade de trânsito é a pessoa, civil ou
policial militar, credenciada para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou
patrulhamento.
( X ) Conversão é o movimento em ângulo, à
esquerda ou à direita, de mudança da direção
original do veículo.

a. (
b.
c.

d.

e.
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( )
(X)
( )
( )
( )

multa e interrupção do direito de dirigir.
detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
apreensão da carteira de habilitação e multa.
suspensão do direito de dirigir e apreensão da
carteira de habilitação.

19. As vias abertas à circulação, de acordo com sua
utilização, classificam-se em:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

urbanas e rurais.
ciclovias e estradas.
calçadas e estradas.
calçadas e ciclovias.
ruas e calçadas.

20. Qual o tipo de sinalização de trânsito prevalece
entre as seguintes sinalizações?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

As regras de circulação.
As placas de indicação.
As linhas de fluxo de tráfego.
As placas e os semáforos de indicação.
As ordens emanadas por gestos de agente de
trânsito.
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21. Via local é definida como:
a. ( ) via ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres.
b. ( X ) aquela caracterizada por interseções em nível
não semaforizadas, destinada apenas ao
acesso local ou a áreas restritas.
c. ( ) aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair
das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.
d. ( ) aquela caracterizada por interseções em nível,
geralmente controlada por semáforo, com
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias
secundárias e locais, possibilitando o trânsito
entre as regiões da cidade.
e. ( ) aquela caracterizada por acessos especiais
com trânsito livre, sem interseções em nível,
sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e
sem travessia de pedestres em nível.

22. A velocidade máxima permitida para a via será
indicada por meio de sinalização, obedecidas suas
características técnicas e as condições de trânsito.

24. Assinale a alternativa correta em relação à obediência às normas do Código de Trânsito Brasileiro.
a. (

b.

c.

d.

e.

Não havendo sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida nas rodovias de vias urbanas
será de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

40 km/h nas vias locais.
60 km/h nas vias coletoras.
80 km/h nas vias arteriais.
80 km/h nas vias de trânsito rápido.
110 km/h nas vias de trânsito rápido.

25. Assinale a alternativa correta.
a. (
b.

23. Em uma via com velocidade máxima de 80 km/h,
caso haja um acidente entre veículos automotores
durante a noite e com forte neblina, qual a distância
para início da sinalização na via?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

40 passos longos
80 passos longos
160 passos longos
200 passos longos
240 passos longos

) Os veículos de transporte coletivo regular de
passageiros, quando circularem em faixas
próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz alta
durante o dia e a noite.
( ) O condutor manterá acesa, à noite, a luz alta
quando o veículo estiver parado para fins de
embarque ou desembarque de passageiros e
carga ou descarga de mercadorias.
( ) Quando proibido o estacionamento na via, a
parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de
passageiros, mesmo que interrompa momentaneamente o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres.
( ) Dentre os requisitos para que o condutor se
habilite na categoria D estão: ser maior de
dezoito anos e não ter cometido nenhuma
infração leve durante os últimos seis meses.
( X ) Os veículos de transporte de carga e os
coletivos de passageiros deverão conter, em
local facilmente visível, a inscrição indicativa
de sua tara, do peso bruto total (PBT), do
peso bruto total combinado (PBTC) ou capacidade máxima de tração (CMT) e de sua
lotação, vedado o uso em desacordo com sua
classificação.

c.

d.

e.

) É expressamente proibido acionar buzina ou
sinal sonoro das 18 às 8 horas.
( ) É permitido acionar a buzina ou sinal sonoro
em toque breve no período compreendido
entre 22 e 6 horas.
( X ) Em áreas urbanas, o condutor de veículo só
pode fazer uso de buzina, desde que em
toque breve, para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes.
( ) O condutor de veículo só pode fazer uso
de buzina, de modo prolongado, para fazer
as advertências necessárias a fim de evitar
acidentes.
( ) É permitido acionar buzina ou sinal sonoro, de
modo prolongado e sucessivo, com o fim de
evitar acidentes.
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26. De acordo com a Lei no 9.503/1997, é correto
afirmar:
1. O uso do cinto de segurança é obrigatório
somente para condutor e passageiro sentados
nos bancos dianteiros do veículo.
2. As gestantes devem usar cinto de segurança
de três pontos, fazendo a parte subabdominal
passar o mais baixo possível da região pélvica.
3. O uso do cinto é individual, embora mãe
e criança devam usar o mesmo cinto de
segurança.
4. O cinto de segurança deve ficar posicionado
sobre o meio do ombro.
5. Usar cinto é importante porque evita que o
ocupante seja lançado para fora do veículo,
diminuindo o risco de morte.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

27. Um motorista que dirige um veículo com o farol
desregulado ou com facho de luz alta, de forma a
perturbar a visão de outro condutor, comete qual tipo
de infração?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Gravíssima
Grave
Média
Leve
Levíssima

28. Um motorista que dirige um veículo com a
Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de
30 dias comete qual tipo de infração?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Gravíssima
Grave
Média
Leve
Levíssima
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29. As placas de advertência na forma de um quadrado inclinado, nas cores amarela e preta, alertam o
usuário das vias para:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Os perigos das vias.
As proibições das vias.
As condições das vias.
As restrições de uso das vias.
As restrições e os perigos das vias.

30. O sinal sonoro de um silvo longo significa:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Pare.
Atenção siga.
Acenda os faróis.
Diminua a marcha.
Transito impedido em todas as direções.

31. A placa de advertência
ao lado significa:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Pista dividida.
Fim de pista dupla.
Início de pista dupla.
Estreitamento de pista.
Alongamento de pista.

32. Em um acidente, que itens de sinalização devem
ser usados durante a noite?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Pisca-alerta, faróis, triângulo e tochas
Pisca-alerta, triângulo, lanterna e faróis
Triângulo, lanterna ou isqueiros e faróis
Tochas, triângulo, isqueiros e pisca-alerta
Faróis, isqueiros ou fósforos, pisca-alerta e
lanternas
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33. A placa de advertência
ao lado significa:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Curva em “S” à direita
Pista sinuosa à direita
Pista sinuosa à esquerda
Curva acentuada em “S” à direita
Curva acentuada em “S” à esquerda

34. Quando veículos, transitando por fluxos que se
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá
preferência de passagem, no caso de rotatória, aquele
que:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

estiver circulando por ela.
estiver esperando para entrar pela direita.
estiver esperando para entrar pela esquerda.
vier pela esquerda do condutor.
vier pela direita do condutor.

35. Regra geral, as crianças devem ser obrigatoriamente transportadas no banco traseiro até:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

14 anos.
13 anos.
12 anos.
11 anos.
10 anos.
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