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CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES 

 

1. Segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal de Bom Jardim da Serra, servidor público é a pessoa que: 

a. Presta serviço remunerado ao município, seja do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações ou no 

Poder Legislativo, ocupando cargo de provimento efetivo, em comissão ou emprego público. 

b. Trabalha em empresas privadas do município. 

c. Tem residência fixa no município. 

d. Que nasceu no município. 

 

2. O atual prefeito de Bom Jardim da Serra chama-se: 

a. Edelvânio Nunes Topanoti 

b. Edelvânio Neves Menoti 

c. Edelvino Nunes Menoti 

d. Edelvino Neves Topanoti 

 

3. Você sabe o que é um blog? O texto a seguir é o fragmento de uma reportagem publicada na revista Veja 

Especial Jovens/agosto 2003.  

 

“Os melhores diários do século passado tinham um pequeno cadeado. A moça escrevia seus 

sentimentos mais íntimos no caderno e passava a chave para que ninguém ficasse sabendo o que lhe 

ia pela alma. O blog também é um diário, só que com a intimidade virada de cabeça para baixo: é 

colocado na internet para ser bisbilhotado por todo mundo. Escrever um diário online exige 

desprendimento da própria intimidade e pouquíssimo conhecimento de internet. É só seguir o passo a 

passo que aparece nos sites que oferecem este serviço. 

BLOG é uma abreviação de weblog, ou em português, “arquivo na rede”.  As possibilidades 

são infinitas. Pode-se juntar texto próprio com imagens, sons, desenhos tirados da rede e mesmo dos 

sites que os abrigam. A diferença em relação às antigas páginas pessoais na rede é que no blog tudo 

é escancarado, e o visitante pode deixar comentários ou as próprias fotos. E tudo isso 

gratuitamente...” 

 

Após ler o texto assinale a alternativa incorreta: 

a. BLOG pode ser chamado de diário online. 

b. A palavra blog é originada da língua inglesa. 

c. Os blogs foram inventados no século passado. 

d. O autor do blog pode inserir suas imagens, sons e textos próprios. 

 

4. Na linha quatro do texto, a palavra bisbilhotado pode ser substituída por outras, sem que o sentido seja 

modificado. Assinale qual das alternativas abaixo contém as palavras corretas: 

a. Escrito – fuçado 

b. Fuçado –xeretado 

c. Embrulhado – escrito 

d. Xeretado – copiado 

 

5. Qual das formas marcadas com uma letra se parece mais com as três formas que não têm letra? 

 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. O condutor defensivo deve sempre voltar sua atenção para: 

a. A visibilidade, os agentes de trânsito e a paisagem. 

b. As condições do tempo, os pontos turísticos e a sinalização. 

c. O seu estado físico e mental, as paisagens e a visibilidade. 

d. As condições do tempo, do veículo e do trânsito. 

 

7. Quais são as categorias da carteira nacional de habilitação?  

a. E, B, A, D 

b. B, C, D, A 

c. C, E, D, A, B 

d. D, C, B, E, A1 

 

8. A placa ao lado, nas cores vermelha e branca, indica que: 

a. É uma placa de serviço auxiliar que indica “Dê a preferência”. 

b. É uma placa de advertência denominada “Dê a preferência”  

c. É uma placa de regulamentação denominada “Dê a preferência”. 

d. É uma placa de regulamentação denominada “Preferencial”.  

 

9. Qual é o instrumento do painel de veículos que indica a velocidade desenvolvida?  

a. Velocímetro 

b. Manômetro 

c. Tacógrafo 

d. Ondômetro 

 

10. Após ter ingerido bebida alcoólica, o motorista: 

a. Toma um banho frio e sai dirigindo. 

b. Deixa de dirigir nesta condição. 

c. Dirige com cuidado redobrado. 

d. Lava o rosto e toma café forte para dirigir. 

 

11. A segurança na direção de um veículo depende: 

a. Da marca do veículo. 

b. Da categoria do CNH. 

c. Do trânsito. 

d. Do comportamento adequado do condutor. 

 

12. Para o condutor do veículo, qual o significado do sinal de apito: “Dois silvos breves”? 

a. Pare 

b. Diminua a marcha 

c. Siga 

d. Nenhuma das alternativas está correta 

 

13. Quando o motor apresenta defeitos, o condutor deve primeiro verificar: 

a. Os sistemas de suspensão e elétrico. 

b. Os sistemas de alimentação e ignição. 

c. Os sistemas de arreferimento e escapamento. 

d. Os sistemas de lubrificação e freios.  
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14. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficarão as da esquerda 

destinadas à:  

a. Ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. 

b. Passagem de veiculo de carga. 

c. Passagem de veículos de transporte coletivo. 

d. Passagem de veículos de tração animal. 

 

15. É proibido a todo condutor de veículo: 

a. Conduzir veículo na categoria na qual estiver habilitado. 

b. Dirigir com cuidados indispensáveis a segurança. 

c. Conduzir veículo que não é de sua propriedade. 

d. Entregar a direção do veículo a pessoas que estiver com suspensão do direito de dirigir ou sua 

carteira cassada. 

 

16. Nas paradas, operação de carga ou descarga e nos estacionamentos a posição do veículo deverá ser: 

a. Na contra mão de direção. 

b. No sentido do fluxo do trânsito. 

c. Paralelo ao bordo da pista e junto à guia da calçada. 

d. As alternativas B e C estão corretas. 

 

17. Se você, ao transitar em uma rodovia, encontrar a placa ao lado nas cores vermelha, branca e preta significa que: 

a. É uma placa de advertência e significa comprimento máximo permitido 

aos veículos que circulam no local sinalizado. 

b. É uma placa de informação e significa o comprimento máximo permitido 

aos veículos que circulam no lugar sinalizado. 

c. É uma placa de regulamentação e significa o comprimento máximo 

Permitido aos veículos que circulam no local sinalizado. 

d. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

18.  Qual das afirmativas abaixo é correta, observando a seguinte placa de sinalização:  

a. Proibido o transito de veículos de tração animal. 

b. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenham-se à 

direita. 

c. Circulação exclusiva de caminhões. 

d. Proibido ultrapassar. 

 

19. Um servidor da prefeitura municipal de Bom Jardim da Serra dirigia um veículo numa estrada no sentido à 

garagem, quando observou uma placa que proibia virar a esquerda, caracterizada pelas cores vermelha, branca e 

preta. O código nacional de trânsito identifica essa placa como:  

a. Sinalização de regulamentação 

b. Sinalização de punição 

c. Sinalização de indicação 

d. Sinalização de advertência 

 

20. Para ter prioridade na passagem, uma ambulância deve estar:  

a. Como rádio ligado e em efetivo serviço de urgência. 

b. Como o alarme sonoro ligado e na pista da esquerda. 

c. Com o pisca alerta ligado transferindo-se de pista ininterruptamente. 

d. Com a iluminação vermelha, alarme sonoro ligado e em efetivo serviço de urgência. 
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