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31 de maio
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3 h de duração*
30 questões

Agente Legislativo

Motorista

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 alternativas 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 Nacional

5 questões

Texto: VERDADE
Se você achou um ovo ou um passarinho caído do
ninho, melhor do que cuidar do filhote por conta
própria é devolvê-lo à sua moradia. Isso porque, se
deixarmos a ave muito tempo conosco, os pais depois
podem ter dificuldade para reconhecer a cria, por causa
do cheiro. O simples ato de segurar um animal muito
novo na mão já o deixa com o nosso odor. Portanto,
os filhotes não são rejeitados, mas podem nunca mais
ser achados pelos progenitores. “Para todos os animais
recém-nascidos, quanto menos contato com pessoas
diferentes e interferência de sons e cheiros estranhos,
melhor para eles”, assegura Christiane Prisco, professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade
Anhembi Morumbi (SP). Mas, antes de devolver o passarinho ao ninho, observe ao redor se os pais não estão
por perto. Muitas vezes, eles estão supervisionando a
cria a distância e logo a resgatarão.

(10 questões)
2. Assinale a pergunta que não encontra resposta no
texto.
a. (
b. (

) Quem é Christiane Prisco?
) Por que os pais podem ter dificuldade para
reconhecer seus filhotes?
c. ( ) Por que não é aconselhável cuidar do passarinho por conta própria?
d. ( ) Por que é melhor que os filhotes tenham
pouco contato com pessoas diferentes?
e. ( X ) Por que os passarinhos às vezes caem de seus
ninhos?

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) de acordo com o texto.
(

(

FARIA, Luciana. Mito ou Verdade? Meu Pet. São Paulo: Escala, ed. 32,
ano III, p. 37, março 2015. [adaptado]

(

1. De acordo com o texto, assinale a alternativa que
completa de forma correta a frase abaixo, a qual contém a ideia central do texto.

(

Se você achou um ovo ou um passarinho caído do
ninho, …
a. ( ) primeiro trate seus ferimentos e depois
devolva-o à sua moradia.
b. ( X ) primeiro veja se os pais dele estão próximos
para que eles mesmos venham salvá-lo.
c. ( ) cuide dele primeiro e depois deixe-o no chão
para que seus pais venham buscá-lo.
d. ( ) coloque-o de volta em seu ninho e depois
procure seus pais.
e. ( ) procure seu ninho, coloque-o lá e espere até
que seus pais apareçam.

(

) Na frase “O simples ato de segurar um animal
muito novo na mão já o deixa com o nosso
odor.”, o refere-se à palavra animal.
) Em “…devolvê-lo à sua moradia.”, a crase no a
é obrigatória.
) Em “…ter dificuldade para reconhecer a
cria,…”, a palavra para pode ser substituída
pela palavra em sem prejudicar o significado
ou a norma culta da língua portuguesa escrita.
) Os nomes Christiane Prisco e Anhembi
Morumbi têm iniciais maiúsculas apenas
para chamar a atenção dos leitores para sua
importância.
) As palavras própria e veterinária seguem a
mesma regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•V•F•V
V•V•F•V•F
V•F•V•F•V
F•V•V•F•F
F•F•V•V•V

Página 3

Câmara Municipal de Palhoça
F2 Agente Legislativo

4. De acordo com o texto, assinale a alternativa em
que as duas palavras não são sinônimas.

Atualidades

a.
b.
c.
d.
e.

6. Leia a notícia:

( )
( )
( )
(X)
( )

filhote • cria
odor • cheiro
cuidar • tratar
perto • longe
progenitores • pais

5. Analise a frase abaixo:
“Se você não encontrar o ninho para evitar que o passarinho se desidrate coloque-o em uma caixa disponha uma garrafa de água morna ao lado e dê água em
conta-gotas para ele”
Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta da frase:
a. ( X ) Se você não encontrar o ninho, para evitar que
o passarinho se desidrate, coloque-o em uma
caixa, disponha uma garrafa de água morna ao
lado e dê água em conta-gotas para ele.
b. ( ) Se você não encontrar o ninho: para evitar que
o passarinho se desidrate coloque-o em uma
caixa; disponha uma garrafa de água morna ao
lado, e dê água em conta-gotas para ele;
c. ( ) Se você não encontrar o ninho - para evitar que
o passarinho se desidrate, coloque-o em uma
caixa - disponha uma garrafa de água morna
ao lado e, dê água em conta-gotas para ele?
d. ( ) Se você não encontrar o ninho para evitar que
o passarinho se desidrate: coloque-o em uma
caixa; disponha uma garrafa de água morna
ao lado e dê água, em conta-gotas, para ele!
e. ( ) Se você, não encontrar o ninho para evitar que
o passarinho se desidrate, coloque-o em uma
caixa; disponha uma garrafa de água morna ao
lado e dê água - em conta-gotas - para ele…
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5 questões

BMW inicia a produção do Série 1
na fábrica de Araquari […]
Diário Catarinense: 13/03/2015. Disponível em:
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br

Assinale a alternativa que indica o Estado do Brasil em
que esta fábrica foi construída.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Bahia
Paraná
São Paulo
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

7. Aparelho muito popular que, além de receber e
realizar chamadas, permite o acesso à Internet, a reprodução de músicas e vídeos e o envio de mensagens.
Assinale a alternativa que indica esse equipamento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Telex
Fac-símile
Smartphone
Rádio-relógio
Google

8. Os jornais estão sempre falando em Israel.
Assinale a alternativa verdadeira sobre esse país.
a. ( X ) É um país do Oriente Médio.
b. ( ) É um país muito pobre e pouco desenvolvido.
c. ( ) Em Israel os membros do ISIS degolaram dezenas de cidadãos ingleses e norte-americanos.
d. ( ) Israel é um país judeu e, por esta razão, os
cristãos não são aceitos em seu território.
e. ( ) É um país muito violento. Os israelenses
inventaram a bomba atômica.
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9. Um político brasileiro, eleito em 2015 presidente
da Câmara dos Deputados, ganhou grande destaque
na imprensa brasileira. Trata-se de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Paulo Maluf.
Eduardo Cunha.
Fernando Henrique Cardozo.
Fernando Collor de Melo.
Renan Calheiros.

10. Em Palhoça, em 2013, um acontecimento envolvendo o clima surpreendeu os habitantes da cidade e
de toda a região.
Assinale a alternativa que indica esse acontecimento;
a. ( ) Em plena primavera nevou forte na cidade e o
Cambirela ficou pintado de branco.
b. ( ) No final do mês de julho, a neve acumulada
nos morros na região do Cambirela derreteu e
causou grandes inundações na região.
c. ( ) No inverno quase não fez frio e no verão as
temperaturas médias não foram superiores a
15 graus centígrados.
d. ( ) No último dia do mês de janeiro, uma onda
de calor e o clima seco fizeram com que os
termômetros da cidade marcassem a temperatura de 58 graus Celsius.
e. ( X ) No final do mês de julho, os morros na região
do Cambirela amanheceram com paisagem
europeia, pintados de branco com a neve que
caiu na cidade.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro o
trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação deve obedecer à seguinte norma:

13. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro
todo condutor, ao perceber que outro que o segue
tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:

a. (

a. (

b.

b.

c.

d.

e.

) A circulação do trânsito de veículos nas vias
terrestres abertas à circulação far-se-á pelo
lado esquerdo da via, sem exceções.
( X ) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas
e nos acostamentos só poderá ocorrer para
que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas
especiais de estacionamento.
( ) A circulação do trânsito de veículos nas vias
terrestres abertas à circulação far-se-á pelo
lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas.
( ) Quando veículos, transitando por fluxos que
se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso
de rotatória, aquele que estiver entrando nela
pela direita.
( ) Quando veículos, transitando por fluxos que se
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado,
terá preferência de passagem no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele
que estiver entrando nela pela esquerda.

12. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a
velocidade máxima permitida para a via será indicada
por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.
Em vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima 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.
100 km/h, nas vias de trânsito rápido.
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c.

d.

e.

) Se estiver circulando pela faixa da esquerda,
deslocar-se para a faixa da direita, e acelerar a
marcha.
( ) Se estiver circulando pela faixa da direita,
deslocar-se para aquela na qual não estiver
circulando, e acelerar a marcha.
( X ) Se estiver circulando pela faixa da esquerda,
deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha.
( ) Se estiver circulando pela faixa da esquerda,
manter-se na faixa da esquerda, e acelerar a
marcha.
( ) Se estiver circulando pela faixa da direita,
deslocar-se para aquela na qual não estiver
circulando, e frear bruscamente.

14. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro
assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.
b. ( ) Nas interseções e suas proximidades, o condutor deverá obrigatoriamente efetuar ultrapassagem pela direita.
c. ( ) Nas interseções e suas proximidades, o condutor deverá obrigatoriamente efetuar ultrapassagem pela esquerda.
d. ( ) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá
ter preferência sobre veículos e pedestres que
por ela estejam transitando.
e. ( ) Antes de entrar à direita ou à esquerda, em
outra via ou em lotes lindeiros, o condutor
deverá ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo
da pista e executar sua manobra no maior
espaço possível.
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15. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a
velocidade máxima permitida para a via será indicada
por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.
Em rodovias de vias rurais, onde não existir sinalização
regulamentadora, a velocidade máxima para automóveis, camionetas e motocicletas será de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

80 km/h.
90 km/h.
100 km/h.
110 km/h.
120 km/h.

16. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro um
motorista que entrega a direção de veículo a pessoa
que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança, comete uma infração:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

leve.
média.
moderada.
grave.
gravíssima.

17. Joshua é surpreendido por um policial militar
dirigindo seu automóvel com Carteira Nacional de
Habilitação de categoria diferente da do veículo que
está conduzindo.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro Joshua
cometeu uma infração:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Leve.
Média.
Moderada.
Grave.
Gravíssima.

18. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro,
assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Um dos requisitos para um condutor habilitar-se nas categorias D e E, é o candidato ser
maior de vinte e um anos.
b. ( ) É permitido ao condutor habilitado na categoria A a conduzir veículo motorizado utilizado
no transporte de passageiros, cuja lotação
exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
c. ( ) Para habilitar-se na categoria C, o condutor
deverá estar habilitado no mínimo há seis
meses na categoria B e não ter cometido
nenhuma infração leve, durante os últimos
doze meses.
d. ( ) Ao candidato aprovado nos exames de habilitação será conferida Permissão para Dirigir,
com validade de dois anos.
e. ( ) No caso de reprovação no exame escrito sobre
legislação de trânsito ou de direção veicular, o
candidato só poderá repetir o exame depois
de decorridos seis meses da divulgação do
resultado.

19. Noah foi abordado em uma blitz e o policial militar verificou que sua Carteira Nacional de Habilitação
está vencida há mais de trinta dias.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro Noah
cometeu uma infração:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Leve.
Média.
Moderada.
Grave.
Gravíssima.

20. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro,
assinale a alternativa que corresponde a um item
obrigatório em um automóvel para sua circulação sem
que o condutor esteja sujeito a cometer uma infração.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

película
encosto de cabeça
câmbio automático
ar condicionado
vidro elétrico
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21. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que a cada
infração cometida são computados pontos para o
Condutor infrator.
Para um condutor que cometeu uma infração grave
são computados:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

3 pontos.
4 pontos.
5 pontos.
6 pontos.
7 pontos.

22. Analise o texto abaixo de acordo com o Código
de Trânsito Brasileiro:
As crianças com idade inferior a     anos devem
ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções
regulamentadas pelo CONTRAN.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

10
11
12
13
14

23. Um automóvel com motor a gasolina está emitindo fumaça azulada clara pelo escapamento.
A causa pode ser:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

filtro de ar entupido.
selo mecânico furado.
desgaste do cabeçote.
anéis do pistão desgastados.
baixa pressão na bomba de óleo.
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24. Nos motores dos automóveis que são de quatro
tempos, ciclo Otto, temos um ciclo a cada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

meia volta do virabrequim.
duas voltas do virabrequim.
três voltas do virabrequim.
quatro voltas do virabrequim.
cinco voltas do virabrequim.

25. Nos motores dos automóveis atuais, de combustão interna, o componente responsável por regular a
circulação de água entre o motor e o radiador é chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

válvula cebolão.
válvula de descarga.
válvula termostática.
válvula aerostática.
válvula de alívio.

26. Na caixa de câmbio mecânico dos automóveis, o
elemento que possibilita um engrenamento suave nas
mudanças de marcha é chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

árvore primária.
luva deslizante.
anel seletor.
anel trabulador.
anel sincronizador.

27. A partida dos motores dos automóveis acontece
pelo acoplamento de um motor elétrico de corrente
contínua alimentado pela bateria quando o motorista
aciona a chave no painel chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

bendix.
dínamo.
motor automático.
motor de arranque.
motor de manivela.
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28. Nos motores dos automóveis, a parte inferior que
serve de reservatório de óleo lubrificante é chamada
de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

cárter.
filtro.
bloco.
cabeçote.
tampa de válvulas.

29. Nos motores dos automóveis, a mistura de ar e
combustível é comprimida na câmara de combustão
por um componente chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

anéis.
pistão.
válvula.
comando.
turbo compressor.

30. Considerando um pneu com a especificação de
185/55 R 17, é correto afirmar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

a altura do pneu é de 185 mm.
a largura da seção do pneu é de 9,35 cm.
a largura da seção do pneu é de 185 mm.
a largura da seção do pneu é de 65 polegadas.
o pneu pode rodar até uma velocidade de
185 km/h.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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