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PROCESSO SELETIVO Nº.001/2021

 CADERNO DE PROVAS

FUNÇÃO: MOTORISTA

PORTUGUÊS 

1- Assinalar a alternativa em que a divisão silábica está CORRETA:

A) Abs-o-lu-to 

B) En-jo-o

C) Co-gni-ti-vo

D) A-sso-ci-a-do

2- Quanto à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA:

A) Camto

B) Tanpo

C) Damça

D) Pombo

3- A concordância está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em:

A)  Nestas férias de verão, clubes e praias ficam lotadas pelas famílias.

B) Nestas férias de verão, clubes e praias tem sido lotado pelas famílias. 

C) Nestas férias de verão, as famílias têm lotado clubes e praias

D) Nestas férias de verão, as famílias mantém clubes e praias lotado.

4- O copo está sobre a mesa azul. A palavra sobre  é o mesmo que:

 A) embaixo de

    B) atrás de

    C) na frente de
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    D) Em cima de

5- A palavra, a seguir, que expressa a mesma ideia da destacada em “MAS para que ela
pudesse realizar o seu sonho, era preciso que ele se tornasse homem de carne e osso.” é:

A) porém

B) portanto

C) porque

D) por isso

CONHECIMENTOS GERAIS, ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 

6- A data da instalação do município ocorreu no dia:

A)25-08-1958

B) 25-07-1975

C) 25-07-1962

D) 25-06-1949

7- Qual o nome do Atual Prefeito e Vice- Prefeito de Agrolândia ?

A) José Constante e Adilson Pedro Sievers

B) José Constante e Adilson Sieves

C) José Constantino e Adilson Pedro Sieeves

D) José Felipe Constante e Adilson Sieeves

8- Complete as lacunas corretamente do trecho retirado do Hino de Agrolândia:

“Agrolândia, terra de _______ matas,
Tua gente tem encantos,

Teu céu tem mais________.
Agrolândia, o teu povo é __________

Modelo para o Estado,
De alegria e valor...”

A) verdes - azul - dedicado

B) muitas – anil - dedicado

C) verdes – anil- delicado



D)muitas – azul- honesto

9- Quantos vereadores fazem parte da atual legislatura da Câmara de Vereadores de 
Agrolândia?

A) 10

B) 8

C) 7

D) 9

10- O que é COVID-19?

A) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavac, denominado SARS-

CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas

a quadros graves.

B) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-

CoV-1,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas.

C) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-

CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas

a quadros graves.

D) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavac, denominado SARS-

CoV-1, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas

a quadros graves.

11- Quais as respectivas cores da reciclagem do papel, do vidro, do metal e do plástico?

A) azul, verde, amarelo e vermelho

B) verde, azul, vermelho e amarelo

C) vermelho, amarelo, verde e azul

D) azul, amarelo, verde e vermelho

12- Qual a área geográfica do Município de Agrolândia:

A) Área: 207.554 Km²

B) Área: 225.554 Km²



C) Área: 225.574 Km²

D) Área: 205.723Km²

13- O voto é obrigatório a partir de:

 A) 16 anos de idade;

 B) 18 anos de idade;

 C) 21 anos de idade;

 D) 14 anos de idade

14- Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar:

A) A cultura é  universal e  definida pela  política,  economia  e educação das

sociedades em que se desenvolve.

B) A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a

moral.

C) A cultura é conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo

social.

D) A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos

da antiguidade.

15- Quais as cidades que fazem Limite com Agrolândia:

A)   Trombudo Central,  Agronômica,  Otacílio  Costa,  Atalanta,  Petrolândia,

Braço do Trombudo.

B) Braço do Trombudo, Atalanta, Trombudo Central, Rio do Sul, Laurentino,

Otacílio Costa.

C) Trombudo Central, Atalanta, Ituporanga, Braço de Trombudo, Rio do Sul,

Laurentino.

D)Otacílio Costa, Atalanta, Imbuia, Trombudo Central, Braço do Trombudo,

Petrolândia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16- Quais dos órgãos abaixo estão ligados ao transporte terrestre?



A) ANTT, DNIT, DETRAN, PRF

B) DETRAN, DENATRAN, ANATEL, DNIT

C) PRF, DETRAN, ANA, ANTT

D) DNIT, ANTT, IPVA, CNH

17- Ocorre quando se perde o controle do veículo devido perda da aderência do pneu do

veículo com o solo, através da flutuação na água. Estamos falando do(a):

A)Flutuação

B) Aquaplanagem

C) Colisão

D) Frenagem

18- “O  código  de  Trânsito  brasileiro  institui  conceitos  e  definições  para  facilitar  o

entendimento da leitura de seus artigos”. Com base nessa informação, leia alguns conceitos

e significados abaixo, faça a correlação correta da coluna 2 com a coluna 1 e marque a

alternativa correta.

COLUNA 1 COLUNA 2

1. VIA LOCAL (    ) Superfície por onde transitam veículos,

pessoas e animais,  compreendendo a pista, a

calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.

2. VIA RURAL (    ) É 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.

3. VIA (    )É aquela caracterizada por interseções em

nível não semaforizadas, destinada apenas ao

acesso local ou a áreas restritas.



4. VIA ARTERIAL (    ) São estradas e rodovias.

A) 2 – 4 – 2 – 3 

B) 3 – 2 – 4 – 1 

C) 1 – 2 – 3 – 4 

D) 3 – 4 – 1 – 2 

19- O que significa a Placa de Trânsito abaixo?

A) Pista escorregadia

B) Sujeito a furos de pneus

C) Projeção de Cascalho

D) Área com desmoronamento

20- Direção defensiva é a melhor maneira de dirigir e de se comportar no trânsito, pois

ajuda a preservar  a  vida,  a  saúde e o meio ambiente.  Ao volante,  podem ser tomadas

algumas posturas para diminuir o desgaste físico, EXCETO:

A) Utilizar calçados bem folgados para aliviar a tensão dos pés.

B) Dirigir com os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões.

C) Apoiar bem o corpo no assento e no encosto do banco, o mais próximo

possível de um ângulo de 90 graus.

D) Segurar o volante com as duas mãos, como os ponteiros do relógio na

posição de 9 horas e 15 minutos.

21- São Placas de sinalização de trânsito, EXCETO:

A) Placas de Sinalização de Obras.

B) Placas de Regulamentação.



C) Placas de Obrigação.

D) Placas de Indicação.

22- Não conseguir manter o veículo parado em um aclive é um tipo de: 

A) Negligência 

B) Imprudência 

C) Imperícia 

D) Incoerência

23-Em condições adversas de tempo, é INCORRETO tomar a seguinte ação: 

A) Manter as palhetas do limpador de para-brisa em bom estado. 

B) Manter os vidros limpos, desengordurados e desembaçados. 

C) Redobra a atenção e diminuir a velocidade. 

D) Diminuir a distância de seguimento.

24-Em vias urbanas, a velocidade permitida em vias coletoras é de até: 

A) 30 km/h 

B) 40 km/h 

C) 60 km/h 

D) 80 km/h 

25-Informam sobre as limitações, proibições ou restrições no uso da via: 

A) Placas de Advertência. 

B) Placas de Atenção. 

C) Placas de Indicação. 

D) Placas de Regulamentação


