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Língua Portuguesa
01 – Leia a frase abaixo:
O homem delicado cedeu sua cadeira.
Qual o é o verbo dessa frase?
A)
B)
C)
D)

Matemática
06 – 100 minutos equivalem a:
A)
B)
C)
D)

Cadeira.
Cedeu.
Delicado.
Homem.

1 hora e 20 minutos.
1 hora e meia.
1 hora e 40 minutos.
1 hora e 50 minutos.
 espaço para rascunho 

02 – Assinale a frase que foi escrita no
feminino.
A) Aquele bom homem me ajudou.
B) Todo o estado de São Paulo sofre está em
alerta.
C) Torcedores fazem filas para comprar
ingressos.
D) Sua vizinha estava alegre.
03 – A palavra PONTUALIDADE possui seis
sílabas. Ela é:
A)
B)
C)
D)

Dissílaba.
Monossílaba.
Polissílaba.
Trissílaba.

A)
B)
C)
D)

04 – Assinale a palavra que está acentuada
INCORRETAMENTE:
A)
B)
C)
D)

07 – Ana fez um curso de música durante três
semestres. Esse período corresponde a:
6 meses.
12 meses.
15 meses.
18 meses.
 espaço para rascunho 

Ânjo.
Café.
Sério.
Sofá.

05 – Em qual alternativa uma das palavras
está escrita INCORRETAMENTE?
A)
B)
C)
D)

Médica – Medica.
Pública – Publica.
Sábia – Sabia.
Tránsito – Transito.
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08 – Luiz e seus amigos estão fazendo um
desenho usando figuras planas de cinco lados.
A figura usada por eles é um:
A)
B)
C)
D)

Cubo.
Pentágono.
Quadrado.
Triângulo.
 espaço para rascunho 

10 – João recebe por mês R$ 185,00 para
pagar transporte de sua casa até o local de
trabalho. Na primeira semana desse mês, ele
gastou R$ 48,00 e na segunda, gastou R$
39,00. Quanto resta para ele gastar ate o final
do mês?
A)
B)
C)
D)

R$ 87,00.
R$ 98,00.
R$ 137,00.
R$ 146,00.
 espaço para rascunho 

09 – Duas empresas tem juntas 4.982
operários. As duas empresas têm o mesmo
numero de operários. Quantos operários
existem em cada empresa?
A)
B)
C)
D)

2.491 operários.
2.914 operários.
2.941 operários.
9.964 operários.

Conhecimentos Gerais
11 – O nome do Município de Vitor Meireles é
uma homenagem a um catarinense de renome
internacional que nasceu em Nossa Senhora
do Desterro (atualmente Florianópolis). Vitor
Meireles se destacou como:

 espaço para rascunho 
A)
B)
C)
D)

Cantor.
Escritor.
Pintor.
Poeta.

12 – Quantos anos de emancipação política o
Município de Vitor Meireles vai completar em
26/04/2010?
A)
B)
C)
D)

21 anos.
22 anos.
23 anos.
24 anos.
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13 – Em que data foi instalado oficialmente o
Município de Vitor Meireles?
A)
B)
C)
D)

01/01/1989.
26/04/1989.
01/01/1990.
26/04/1990.

Os condutores de motocicletas, motonetas e
ciclomotores só poderão circular nas vias...

14 – Foram nomes dados ao então povoado de
Vitor Meireles até o ano de 1967, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Alto Rio Dolmann.
Bandeirantes.
Forcação.
Rio Preso.

15 – São municípios que fazem divisa com
Vitor Meireles:
A)
B)
C)
D)

17 – Assinale a afirmativa que completa
INCORRETAMENTE a frase abaixo:

Blumenal e Itaiopolis.
Ibirama e José Boiteux.
Indaial e Rio do Campo.
Salete e Santa Terezinha.
Conhecimentos Específicos

16 – Qual das infrações abaixo é considerada
“gravíssima”?
A) Deixar de parar o veículo no acostamento
à direita, para aguardar a oportunidade de
cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde
não houver local apropriado para operação
de retorno.
B) Executar operação de conversão à direita
ou à esquerda em locais proibidos pela
sinalização.
C) Ultrapassar pela contramão outro veículo
parado em fila junto a sinais luminosos,
porteiras, cancelas, cruzamentos ou
qualquer outro impedimento à livre
circulação.
D) Ultrapassar veículo em movimento que
integre cortejo, préstito, desfile e
formações
militares,
salvo
com
autorização da autoridade de trânsito ou de
seus agentes.

A) Pela direita da pista de rolamento,
preferencialmente no centro da faixa mais
à direita ou no bordo direito da pista
sempre que não houver acostamento ou
faixa própria a eles destinada, permitida a
sua circulação nas vias de trânsito rápido e
sobre as calçadas das vias urbanas.
B) Segurando o guidão com as duas mãos.
C) Usando vestuário de proteção, de acordo
com as especificações do CONTRAN.
D) Utilizando capacete de segurança, com
viseira ou óculos protetores.
18 – A direção defensiva nos ensina que para
fazermos uma curva com segurança,
devemos:
A) Estar um pouco abaixo da velocidade
máxima permitida para o local antes de
entrar na curva.
B) Estar um pouco abaixo da velocidade
máxima permitida para o local antes de
entrar na curva, depois de entrar na curva
acelerar fortemente.
C) Estar um pouco acima da velocidade
máxima permitida para o local antes de
entrar na curva, depois de entrar na curva
acelerar fortemente.
D) Estar um pouco acima da velocidade
máxima permitida para o local antes de
entrar na curva, depois de entrar na curva
pisar nos freios.
19 – Ter seu veículo imobilizado na via por
falta de combustível, a chamada “pane seca”,
é uma infração:
A)
B)
C)
D)

Grave.
Gravíssima.
Leve.
Média.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Execução – Acompanhamento – Treinamentos – Auditorias – Concursos
Rua dos Pioneiros, 240 – 1º Andar – Sala 105 – Bairro: Centro – Agrolândia (SC)
www.exatagg.com.br

EXATA.GG – GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA
CNPJ - 08.646.165/0001-47
exatagg@exatagg.com.br
exata.gg@brturbo.com.br

20 – São competências da Polícia Rodoviária
Federal, EXCETO:
A) Aplicar e arrecadar as multas impostas
por infrações de trânsito, as medidas
administrativas decorrentes e os valores
provenientes de estada e remoção de
veículos, objetos, animais e escolta de
veículos de cargas superdimensionadas
ou perigosas.
B) Assegurar a livre circulação nas rodovias
estaduais, podendo solicitar ao órgão
rodoviário a adoção de medidas
emergenciais, e zelar pelo cumprimento
das normas legais relativas ao direito de
vizinhança, promovendo a interdição de
construções e instalações não autorizadas.
C) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as
normas de trânsito, no âmbito de suas
atribuições.
D) Implementar as medidas da política
nacional de segurança e educação de
trânsito.
21 – Quem tem o direito de solicitar por
escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema
Nacional de Trânsito, a sinalização,
fiscalização e implantação de equipamentos
de segurança, bem como sugerir alterações
em normas, legislação e outros assuntos
pertinentes ao Código de Trânsito?
A)
B)
C)
D)

Apenas as entidades civis.
Apenas os cidadãos.
As autoridades de trânsito.
Todo cidadão ou entidade civil.

22 – Em que situação abaixo o infrator NÃO
será submetido a curso de reciclagem?
A) Quando condenado judicialmente por
delito de trânsito.
B) Quando ele cometer duas infrações graves
ou uma gravíssima no período de 5 anos.
C) Quando se envolver em acidente grave
para
o
qual
haja
contribuído,
independentemente de processo judicial.
D) Quando tiver o direito de dirigir suspenso.

23 – Nos veículos especialmente destinados à
condução coletiva de escolares a lotação
máxima permitida será:
A) Igual a capacidade estabelecida pelo
fabricante.
B) Igual a capacidade estabelecida pelo
fabricante, permitindo-se mais um
passageiro “em pé” para cada 1 assento.
C) Igual a capacidade estabelecida pelo
fabricante, permitindo-se mais um
passageiro “em pé” para cada 2 assentos.
D) Igual a capacidade estabelecida pelo
fabricante, permitindo-se mais um
passageiro “em pé” para cada 4 assentos.
24 – De acordo com o Artigo 108 da Lei 9.503,
onde não houver linha regular de ônibus, a
autoridade com circunscrição sobre a via
poderá autorizar, a título precário, o
transporte de passageiros em veículo de carga
ou misto, desde que obedecidas às condições
de segurança em vigor. Esta autorização não
poderá exceder o prazo máximo de:
A)
B)
C)
D)

6 meses.
9 meses.
12 meses.
18 meses.
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25 – Qual das peças abaixo faz parte do
sistema de arrefecimento do automóvel?
A)
B)
C)
D)

Bobina.
Bomba de combustível.
Junta homocinética.
Ventoinha.

26 – Qual dos componentes abaixo tem a
função de reduzir os movimentos bruscos
provocados pela mola?
A)
B)
C)
D)

Amortecedor.
Barra de direção.
Diferencial.
Telescópio.

28 – O motorista que conduz seu veículo com
habilidade e prudência está praticando a
direção:
A)
B)
C)
D)

Acelerativa.
Agressiva.
Defensiva.
Refletiva.

29 – Em um motor de explosão, qual é a
função da “vela de ignição”?
A) Economizar óleo combustível.
B) Inflamar a mistura comprimida de ar e
combustível por meio de uma centelha
elétrica.
C) Transformar a corrente alternada em
corrente contínua.
D) Transformar a corrente contínua em
corrente alternada.

27 – Se você estiver dirigindo em uma rodovia
dentro dos limites de velocidade e notar que
atrás de você vem um “apressadinho”
piscando farol com a intenção de lhe
ultrapassar, o mais correto neste caso é:
A) Acelerar mais o seu carro para que o
motorista que vem atrás pare de lhe
perturbar.
B) Diminuir a velocidade em algum ponto
seguro e permitir a ultrapassagem.
C) Frear o carro bruscamente e deixar o
outro motorista lhe ultrapassar.
D) Manter a velocidade normal e dirigir pelo
acostamento até que o outro motorista
resolva lhe ultrapassar.

30 – Estando dirigindo por uma estrada
qualquer você percebe que o carro de uma
senhora grávida está parado com um pneu
furado. Mesmo estando com o tempo contado
para resolver seus compromissos, você decide
parar seu carro e ajudá-la. Neste caso você
está praticando um ato de:
A)
B)
C)
D)

Ética.
Justiça.
Profissionalismo.
Solidariedade.

TRANSFIRA SUAS RESPOSTAS PARA A
GRADE DE RESPOSTAS.
A EMPRESA EXATA.GG DESEJA-LHE
BOA SORTE.
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