
 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

DO CARTÃO-RESPOSTA

MARQUE ASSIM:

NUNCA MARQUE ASSIM:

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 003/2018 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  

 
 
 

Cargo: MOTORISTA 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

• Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

• Você está recebendo um Caderno com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múl-
tipla escolha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

• Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa correta. 

 

• Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

• Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

• No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

• O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

• Assine no local indicado no Cartão-Resposta. 
 

• Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

• Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

• Duração da Prova: 3h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Timbó, 24 de fevereiro de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 
 

 

Leia o texto e responda às questões de 1 a 5. 
Depois de seis dias de trabalho _________ nas buscas aos _______________ pela tragédia em Brumadinho, Minas 
Gerais, militares do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina retornaram e foram recepcionados pelo governador 
Carlos Moisés e pela vice, Daniela Reinehr, na tarde de sexta-feira (8), na Casa d’Agronômica. Uma nova equipe 
catarinense foi enviada à cidade mineira para dar continuidade ao trabalho de cooperação. 

Disponível em https://www.nsctotal.com.br. Acesso em 11/02/2019. [adaptado] 

 
1- As palavras “catarinense, mineira”, destacadas na notícia, são: 

(A) Verbos. 
(B) Substantivos. 
(C) Pronomes. 
(D) Adjetivos. 
(E) Artigos. 

 
2- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente, segundo a norma padrão da língua portuguesa, 

as lacunas do texto: 
(A) intensso – dezaparecidos 
(B) intenço – desaparecidos 
(C) intenso – dezaparecidos 
(D) intenso – desaparecidos 
(E) intensso – desaparecidos 

 
3- Analise as afirmativas sobre o texto e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Militares do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina estavam ajudando nas buscas aos desaparecidos pela 
tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. 

II- Uma nova equipe catarinense foi recepcionada pelo governador Carlos Moisés e pela vice-governadora Da-
niela Reinehr. 

III- Para dar continuidade ao trabalho de cooperação, uma nova equipe de Militares do Corpo de Bombeiros de 
Santa Catarina catarinense foi enviada a Brumadinho, Minas Gerais. 

 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Apenas a afirmativa II está correta.  
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(D) Apenas a afirmativa III está correta.  
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

 
4- A exemplo de “militares”, cujo plural se faz com o acréscimo de ES, assinale a alternativa que segue a mesma 

regra: 
(A) Pires 
(B) Mãe 
(C) Hambúrguer 
(D) Opinião 
(E) Pão 

 
5- Assinale a alternativa que contenha uma palavra que faz feminino com o acréscimo de “A”, como “governadora”: 

(A) Patrão 
(B) Cidadão 
(C) Indivíduo 
(D) Vítima 
(E) Senador 

 
 
Leia o texto e responda às questões de 6 a 9. 
A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC), vinculada a Superintendência de Vigilância 
em Saúde (SUV), informa que, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), foi 
registrado o primeiro caso autóctone de dengue no estado neste ano. 
Conforme o gerente de Zoonoses da DIVE/SC, João Fuck, a confirmação do caso autóctone, que significa que o 
paciente contraiu a doença no Estado, reacende o alerta sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. [...] 

Disponível em https://www.portalveneza.com.br. Acesso em 05/02/2019. [adaptado] 
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6- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase em um dos trechos do texto. Assinale a alternativa 
que contenha o trecho em que deve ser colocado crase: 
(A) A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina... 
(B) ...a confirmação do caso autóctone... 
(C) ...vinculada a Superintendência de Vigilância em Saúde... 
(D) ...o paciente contraiu a doença no Estado... 
(E) ...reacende o alerta sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. 

 
7- A palavra “autóctone” é acentuada por ser: 

(A) paroxítona 
(B) oxítona 
(C) proparoxítona 
(D) monossílabo tônico 
(E) hiato 

 
8- No trecho “...foi registrado o primeiro caso autóctone de dengue no estado neste ano.”, a função sintática de “o 

primeiro caso autóctone de dengue” é  de: 
(A) objeto direto 
(B) objeto indireto 
(C) aposto 
(D) sujeito 
(E) vocativo 

 
9- Analisando o excerto do texto “Conforme o gerente de Zoonoses da DIVE/SC...”, a conjunção destacada pode 

ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por:  
(A) Porque 
(B) Quando 
(C) Segundo 
(D) Se 
(E) À medida que 

 
10- Municípios da Serra, Oeste e Planalto Norte catarinense iniciam esta semana a safra da maçã, com expectativa 

de números semelhantes aos registrados nas colheitas anteriores. De acordo com o último CensoAgro do IBGE, 
foram colhidas 593.447,372 toneladas em Santa Catarina, que é o segundo maior Estado produtor do país. Para 
trabalhar nos pomares, pelo menos cinco mil pessoas devem ser contratadas em caráter temporário, estima a 
Associação de Maçã e Pera de Santa Catarina (Amap). [...] 

Disponível em https://www.nsctotal.com.br/noticias. Acesso em 11/02/2019. 

Analise as afirmativas sobre o texto e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Santa Catarina é o segundo maior Estado produtor de maçã do país. 
II- De acordo com o último CensoAgro do IBGE, foram colhidas 593.447,372 toneladas em Santa Catarina esta 

semana. 
III- Pelo menos cinco mil pessoas devem ser contratadas neste ano para a colheita. 

 

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(C) Apenas a afirmativa II está correta.  
(D) Apenas a afirmativa III está correta.  
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 
 

 

11- Leia e responda ao que se pede: 
 

- Trata-se de um termo usado para denominar um transtorno psiquiátrico que gera um medo excessivo, sem 
controle algum, ao que é desconhecido – objetos ou pessoas. 

- Geralmente se manifesta por meio de ações discriminatórias e ódio por indivíduos estrangeiros. 
- Também se refere, de forma um tanto polêmica, a qualquer discriminação de ordem racial, cultural ou grupal, 

referentes a grupos minoritários.   
 

A descrição acima se refere a: 
(A) Xenofobia. 
(B) Homofobia. 
(C) Misoginia. 
(D) Preconceito. 
(E) Terror. 
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12- Sobre as bacias hidrográficas brasileiras, assinale a alternativa correta: 
(A) A Bacia do Tocantins é considerada a menor bacia localizada inteiramente dentro do território brasileiro. 
(B) A Bacia do Paraná, além do Brasil, faz parte da Argentina e da Bolívia. 
(C) A Bacia Amazônica é a maior bacia localizada inteiramente dentro do território brasileiro. 
(D) A Bacia do São Francisco está situada na região nordeste do País e abrange os estados do Piauí, Maranhão 

e Ceará.  
(E) A Bacia do Uruguai, localizada na região sul do País, marca a divisa entre os estados do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina e também entre o Brasil e a Argentina. 
 
13- Assinale a alternativa que indica a capital brasileira que apresenta um dos melhores padrões de vida entre as 

capitais brasileiras e que recebeu a classificação de cidade autossuficiente: 
(A) Curitiba. 
(B) Recife. 
(C) Goiânia. 
(D) Belo Horizonte. 
(E) Cuiabá. 

 
14- As políticas sociais cujos fins são amparar e assistir ao cidadão em situações como a velhice e a doença são 

intervenções públicas relacionadas às áreas de: 
(A) Educação. 
(B) Seguridade social. 
(C) Habitação. 
(D) Trabalho. 
(E) Saneamento. 

 
15- Os italianos representaram uma grande corrente de imigração do Estado de Santa Catarina. Isso posto, assinale 

a alternativa correta: 
(A) Em Santa Catarina, a presença mais significativa dos italianos foi no sul do Estado. 
(B) As mais fortes colônias italianas em Santa Catarina foram criadas junto à colônia Blumenau, a partir de 1850. 
(C) No Estado de Santa Catarina, a atividade de destaque desenvolvida pelos italianos foi o cultivo da laranja. 
(D) As colônias Rio dos Cedros, Rodeio, Ascurra e Apiúna foram fundadas em 1860. 
(E) A imigração italiana para Santa Catarina foi anterior à imigração alemã. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

 

16- Leia e preencha a lacuna: 
 

________________ é a investidura no cargo e se dá com a aceitação expressa das atribuições, deveres e 
responsabilidades e direitos inerentes ao cargo público, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade 
competente e pelo empossado. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
(A) Transferência 
(B) Cargo 
(C) Função 
(D) Posse  
(E) Exercício 

 
17- Sobre o afastamento do exercício do cargo efetivo ou estável, analise as situações abaixo e identifique as que 

são permitidas ao servidor público: 
 

I- O afastamento do exercício do cargo efetivo ou estável será permitido para exercer cargo de provimento em 
comissão na administração Estadual ou Municipal. 

II- O afastamento do exercício do cargo efetivo ou estável será permitido para atender convocação do serviço 
militar. 

III- O afastamento do exercício do cargo efetivo ou estável será permitido para presidir clube esportivo no âmbito 
do Município. 

IV- O afastamento do exercício do cargo efetivo ou estável será permitido para exercer mandato eletivo no 
Conselho Tutelar do Município. 

 

Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as situações I, II e III estão corretas.  
(B) Apenas as situações I e II estão corretas.  
(C) Apenas as situações III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as situações I e III estão corretas.  
(E) Apenas as situações I, II e IV estão corretas. 
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18- Leia e preencha a lacuna: 
O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Timbó prevê que a servidora pública que adotar ou obtiver 
guarda judicial de criança com até 1 (um) ano de idade, terá direito a _______________________ dias de licença 
remunerada. 
(A) 180 (cento e oitenta). 
(B) 120 (cento e vinte). 
(C) 90 (noventa). 
(D) 60 (sessenta). 
(E) 75 (setenta e cinco). 

 
19- Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo será submetido a estágio probató-

rio. Durante o estágio probatório, a aptidão e capacidade do servidor serão avaliadas. Isso posto, assinale a 
alternativa que indica somente os fatores que serão, entre outros, objetos de avaliação especial: 
(A) Assiduidade, segurança, confiança e interesse. 
(B) Assiduidade, equilíbrio emocional e senso de humor. 
(C) Assiduidade, pontualidade, responsabilidade e eficiência. 
(D) Assiduidade, determinação, pontualidade e conhecimento. 
(E) Assiduidade, eficiência, agilidade e destreza. 

 
20- Assinale a alternativa que indica a denominação dada à investidura do servidor em cargo de atribuições e              

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada 
em inspeção por junta médica oficial: 
(A) Reversão. 
(B) Aposentadoria especial. 
(C) Readaptação. 
(D) Reintegração. 
(E) Desligamento. 

 
21- Analise as afirmativas abaixo e identifique as que constituem deveres éticos do servidor público:    
 

I- Tratar seus concidadãos com urbanidade, cordialidade e educação. 
II- Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comis-

são, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento 
da sua missão. 

III- Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com 
o público. 

IV- Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. 
 

Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  

 
22- No ambiente de trabalho, em que duas pessoas partilham ideias e tarefas, gera-se um convívio que poderá 

resultar em cooperação, em atritos, em comparações, em conflitos, entre outros. Considerando isso, assinale a 
alternativa que indica somente ações de relacionamentos desejáveis, no ambiente de trabalho: 
(A) Compreensão, aceitação, colaboração, interesse. 
(B) Comodismo, rivalidade, alegria, desconfiança. 
(C) Crítica, indiferença, irritação, inflexibilidade. 
(D) Curiosidade, falsidade, assiduidade, isolamento. 
(E) Comprometimento, mentira, fofoca, desiquilíbrio emocional. 

 
23- Ao chegar em nosso posto de trabalho e assumir a direção de um veículo, devemos ter a consciência de assumir 

uma direção defensiva, seja no trânsito ou em execução de obras. Sendo assim, qual das alternativas abaixo 
expressa um comportamento de direção defensiva: 
(A) Manter o veículo em dia para evitar quebras. 
(B) Estudar leis de trânsito para evitar possíveis multas. 
(C) Ter na cabine do veículo sempre kit de primeiros socorros e extintor de incêndio. 
(D) Estar sempre atento para antecipar situações de perigo e prever os danos materiais e humanos. 
(E) Conhecer bem as estradas e rodovias para chegar mais rápido. 
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24- Alguns problemas com a embreagem de veículos podem ser causados pelo uso inadequado do motorista. Para 
manter a embreagem em plenas condições, é correto afirmar que: 

 
I- Manter o pé sempre sobre a embreagem para trocas de marcha reduzidas. 
II- Evitar soltar o pedal da embreagem rapidamente para evitar arrancadas bruscas. 
III- Segurar o veículo em rampa utilizando a embreagem como freio. 
IV- Pressionar o pedal da embreagem somente na troca de marcha. 
V- Variar rapidamente a velocidade, para que o uso da embreagem seja rápido. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa II está correta. 
(B) Apenas as afirmativas III e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

 
25- Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência 

de passagem: 
 

I- No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. 
II- No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. 
III- Excluindo-se os casos I e II, o que vier pela esquerda do condutor. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas o caso I está correto. 
(B) Apenas os casos I e II estão corretos. 
(C) Apenas o caso III está correto. 
(D) Os casos I, II e III estão corretos. 
(E) Apenas os casos II e III estão corretos. 

 
26- Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e 

da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de veloci-
dade estabelecidos para a via. 
Além disso, analise as afirmativas sobre os cuidados que o condutor deverá observar e identifique o(s) correto(s): 

 
I- Não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma 

velocidade anormalmente reduzida. 
II- Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem 

risco, para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. 
III- Indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de 

velocidade. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas o cuidado II está correto. 
(B) Apenas os cuidados I e III estão corretos. 
(C) Apenas o cuidado I está correto. 
(D) Os cuidados I e II estão corretos. 
(E) Apenas os cuidados II e III estão corretos. 

 
27- Trafegando em ruas, avenidas e rodovias nos deparamos constantemente com sinalização de trânsito horizon-

tais e verticais. Qual das alternativas a seguir representa a sinalização vertical de forma octogonal: 
(A) Dê a preferência. 
(B) Pare. 
(C) Lombada. 
(D) Alargamento da pista à direita. 
(E) Sentido obrigatório. 

 
28- Em uma inspeção prévia do escapamento do seu caminhão, foi medida a emissão de gases poluentes na at-

mosfera. Qual parte do escapamento que é responsável por filtrar através de reação química esses gases? 
(A) Aditivo no combustível. 
(B) Bomba injetora. 
(C) Catalizador. 
(D) Retentor. 
(E) Coifa.    
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29- Veículos automotores possuem o sistema elétrico. Faz parte do sistema elétrico de um veículo: 
(A) O distribuidor 
(B) O arrefecimento 
(C) A transmissão 
(D) A admissão 
(E) O freio 

 
30- Os principais sistemas mecânicos de um veículo são: 

(A) Motor, chassi, mola, amortecedor, pneus. 
(B) Motor, transmissão, embreagem, engrenagem, freio. 
(C) Motor, cardã, direção, molas, freio. 
(D) Motor, câmbio, diferencial, freio, direção. 
(E) Motor, transmissão, direção, suspenção, freio. 

 
31- Qual componente tem a função de realizar a circulação da água entre o compartimento do motor e radiador? 

(A) Bomba d’água. 
(B) Roda d’água. 
(C) Correia dentada. 
(D) Bomba de óleo. 
(E) Filtro d’água. 

 
32- Com relação ao sistema de arrefecimento de veículos automotores, analise as afirmativas e, diante de cada uma 

escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa:  
 

( ) O sistema de arrefecimento do motor aumenta sua potência. 
( ) O sistema de arrefecimento do motor controla a temperatura do fluido de arrefecimento do motor. 
( ) O termômetro é utilizado para medir a temperatura do líquido de arrefecimento. 
( ) O sistema de arrefecimento controla as rotações do motor. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – F – F – V. 
(B) F – V – F – F. 
(C) F – F – V – F. 
(D) F – F – F – V. 
(E) F – V – V – F. 

 
33- Na condução de veículos leves ou pesados, devemos verificar periodicamente a calibragem dos pneus. No caso 

de uma verificação diária em que os pneus estão com calibragem inferior ao que se pede o manual do veículo, 
pode-se ocasionar: 
(A) Desgaste no centro do pneu e menor consumo de combustível. 
(B) Desgaste irregular na banda de rodagem e maior consumo de combustível. 
(C) Maior tensão da carcaça, maior desgaste no centro do pneu. 
(D) Menor tensão da carcaça e maior desgaste no centro do pneu.  
(E) Desgaste no centro do pneu e maior consumo de combustível. 

 
34- Quanto às vias abertas à circulação, assinale a alternativa correta: 

(A) As vias abertas à circulação classificam-se em vias urbanas, pavimentadas e não pavimentadas. 
(B) As vias abertas à circulação compreendem pista, acostamento, ilha e canteiro central.  
(C) As vias abertas à circulação classificam-se em vias locais e vias rurais. 
(D) As vias abertas à circulação classificam-se em vias de trânsito rápido e vias arteriais. 
(E) As vias abertas à circulação classificam-se em vias urbanas e vias rurais. 

 
35- Quanto à ordem de prevalência na sinalização, é correto afirmar:  
 

I- As ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. 
II- As indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. 
III- As indicações dos sinais têm prevalência sobre as demais normas de trânsito. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
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36- Logo após a manutenção do sistema de freios, em que foi realizada a troca das lonas, houve a necessidade da 
sangria do sistema de freios. A razão desse procedimento foi para: 
(A) Ajustar a altura do pedal de freio numa posição confortável. 
(B) Calibrar a pressão do pedal de freio para suavizar a frenagem. 
(C) Eliminar o ar do sistema de freio. 
(D) Melhorar a lubrificação das lonas de freio. 
(E) Evitar que a lona e o tambor de freio sofram desgaste prematuro. 

 
37- O ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de 

polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito, 
denomina-se:  
(A) Infração. 
(B) Fiscalização. 
(C) Operação de trânsito. 
(D) Patrulhamento. 
(E) Aconselhamento. 

 
38- As marcas pintadas no asfalto, antes da faixa de pedestres, que indicam aos condutores o local limite em que 

deverão parar os veículos para cederem o direito de passagem aos outros usuários da via, são chamadas de:  
(A) Linhas de bordo. 
(B) Linhas de retenção. 
(C) Linhas de estímulo à redução de velocidade. 
(D) Faixas de travessia de pedestres. 
(E) Linhas de segurança. 

 
39- Analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Cabe ao motorista mostrar, sempre que solicitado pela autoridade de trânsito ou seus agentes, os documen-
tos que forem exigidos por lei ou regulamentação. 

II- É proibido a todo condutor de veículo dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei. 
III- O condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer espécie de veículo automotor quando sua Carteira 

Nacional de Habilitação for cassada. 
IV- Os motoristas de caminhão estão dispensados da realização do exame toxicológico, a qualquer momento 

de sua trajetória de trabalho. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) Apenas a afirmativa I está correta. 

 
40- Analise as atribuições do Motorista do serviço público de Timbó e, diante de cada uma, escreva V, se for 

verdadeira, e F, se for falsa:  
 

( ) Executar serviços gerais de condução/direção de motos, veículos, caminhões, caminhão basculante, 
carreta para transporte de máquinas e ônibus. 

( ) Dirigir veículos para condução de servidores nos trabalhos externos e transportar máquinas e equipa-
mentos. 

( ) Verificar e controlar o nível de óleo do cárter, comparar a ficha de óleo com quilometragem rodada e 
providenciar o reabastecimento ou a troca, conforme o caso. 

( ) Observar as aparências internas e externas dos veículos e zelar pelas suas conservações. 
( ) Executar pequenos reparos de emergência nos veículos e solicitar a manutenção periódica. 

 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F – V.   
(B) V – V – V – V – V. 
(C) V – V – F – F – F.  
(D) F – V – F – V – V. 
(E) F – V – V – V – F.  
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Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 18h do dia 25 de 
fevereiro de 2019, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Prefeitura Municipal 
de Timbó – Concurso Público - Edital N. 001/2018.  
 

 
 

Timbó, 24 de fevereiro de 2019. 
 


