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1. Campo Belo do Sul faz divisa com outras cidades de Santa Catarina, mas 

também com uma cidade do Rio Grande do Sul. Esta cidade é: 

a. Estrela 

b. Vacaria 

c. Esmeralda 

d. Lagoa Vermelha 

 

2. A Igreja Matriz de Campo Belo do Sul foi construída em blocos de pedra ferro 

e famosa principalmente por ter em seu interior um(a): 

a. Pinheiro 

b. Chafariz 

c. Formigueiro 

d. Chaminé 

 

3. Uma das festas típicas de Campo Belo do Sul é a: 

a. Festa do Peão 

b. Festa da Integração 

c. Festa do Morango 

d. Festa da Geleia 

 

4. Segundo censo feito em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população de Campo Belo do Sul compreende 

aproximadamente: 

a. 80 mil habitantes 

b. 50 mil habitantes 

c. 700 habitantes 

d. 7 mil habitantes 

 

5. Campo Belo do Sul é um grande produtor de: 

a. Banana 

b. Kiwi 

c. Aveia 

d. Palmito 

 

 

 

 

6. Pela quilometragem, verifica-se que é preciso trocar o óleo do motor, você: 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(5 questões) 
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a. Completa o nível e adia a troca do óleo 

b. Espera que o óleo fique mais escuro para fazer a troca 

c. Programa a troca o mais rápido possível 

d. Evita usar o veículo 

 

7. Os principais sistemas do veículo são: 

a. Motor, câmbio, diferencial e freio 

b. Motor, transmissão, direção, suspensão e freio 

c. Motor, molas, amortecedores e pneus 

d. Correia dentada e ventoinha 

 

8. O documento que deve estar no veículo, sendo de uso obrigatório é: 

a. CRV – Certificado de Registro do Veículo 

b. CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo 

c. DPVAT – danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

de Vias Terrestres 

d. Todas as alternativas 

 

9. O condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer espécie de veículos 

uma vez que: 

a. Seu veículo for apreendido 

b. Seu exame estiver vencido 

c. Sua CNH for roubada 

d. Sua CNH for cassada 

 

10. A sinalização abaixo indica que é: 

 

  
 

a. Proibido estacionar 

b. Proibido embarque e desembarque de passageiros 

c. Proibido esperar 

d. Proibido parar e estacionar 

 

__________________(destaque aqui)________________________ 

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 


