
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO 
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 003/2017 

Prova: 02 de julho de 2017 
 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________ 
 

PROVA DE MOTORISTA CLASSE III 
 

Esta prova é composta de 20 questões, elaboradas de acordo com os conteúdos relacionados no Edital 003/2017. Relaciona os 

conhecimentos mencionados no Edital citado. 

01 - Você está recebendo o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das questões objetivas, assim distribuídas: 

Disciplina Número de Questões Peso Individual Peso Total 

Língua Portuguesa 5 3,5 17,5 

Matemática 5 3,5 17,5 

Conhecimentos Específicos 10 3,5 35,0 

Total 20 3,5 70,0 

 
b) Um cartão-resposta destinado às respostas das questões de múltipla escolha, sendo que o desenvolvimento e as respostas das 
questões deverão ser feitos a caneta esferográfica e dispostos nos espaços especificados no Cartão de Respostas (gabarito). 

02 - Verifique se este material está em ordem e/ou possui algum erro ortográfico, de digitação, ou que dificulte o entendimento 

da questão, em que o contexto não permita seu entendimento. Caso isso fique constatado, notifique imediatamente o responsável 

pela sala, para que se faça as possíveis correções, minimizando a(s) dúvida(s), em igualdade de condições para todos os candidatos 

e, em tempo (antes que alguém já tenha entregue a prova).  

Obs: Dúvidas simples que não impliquem no entendimento do contexto da questão, não serão anuladas por este simples 

argumento. 

03 – Anote o seu nome no Cartão-Resposta e lembre-se de assiná-lo no espaço próprio, utilizando caneta esferográfica. 

04 - No Cartão-Resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas assinaladas por você (apenas uma resposta por 

questão) deve ser feita cobrindo a letra, com caneta esferográfica azul ou preta. 

Obs: A comissão organizadora do seletivo não se responsabilizará pelo fornecimento de caneta aos candidatos. 

05 - Tenha muito cuidado com o Cartão-Resposta, para não o dobrar, amassar ou manchar. Qualquer rasura no cartão resposta 

anula a questão. 

06 - Esta prova é individual. É vetada qualquer comunicação e troca de material entre os presentes, consultas a material 

bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie. 

07 - Quando terminar, entregue ao responsável da sala o Cartão-Resposta e o Caderno de Respostas e assine a Lista de Presença.  

08 - Você terá 02 horas e 30 minutos para responder às questões objetivas e preencher o Cartão-Resposta. Findo o qual o 

candidato deverá, obrigatoriamente, entregá-lo. 

09- A prova terá início às 8h. 

10- O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas. 

11 – Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão ficar no local até que todos tenham terminado e entregue a prova. 

Obs: Os três últimos candidatos que permanecerem na sala deverão rubricar os gabaritos de todos os demais candidatos que 

fizeram as provas, como testemunha de que as questões em branco ou rasuradas no gabarito tenham sido efetivamente anuladas 

na presença do candidato e confirmada por este, por meio de uma rubrica.  

12 - Se houver necessidade de anular alguma questão, por recurso oficializado por qualquer um dos candidatos, o(s) ponto(s) 

correspondente(s) a ela serão distribuídos de forma igualitária para todos os candidatos que tiverem em sua prova a mesma 

questão. 

13 - O(a) candidato(a) que for surpreendido com “cola” ou passando respostas terá sua prova recolhida e receberá nota ZERO. 

BOA PROVA!      

                          

                  Rubrica/Ass. do candidato como ciente das condições/informações acima: _____________________________ 

 

 



QUESTÃO 01) Observe a frase incompleta sobre Direção Defensiva: 

“DIREÇÃO DEFENSIVA É DIRIGIR DE MODO A _________________, APESAR DAS AÇÕES _______________ 

DOS OUTROS E DAS __________________, QUE ENCONTRAMOS NAS VIAS DE TRÂNSITO.” 

As palavras que completam corretamente a frase, segundo a definição do DENATRAN, são 

respectivamente? 

A) EVITAR ACIDENTES - INCORRETAS - CONDIÇÕES ADVERSAS    

B) MOSTRAR PERÍCIA – INCORRETAS – SITUAÇÕES DECORRENTES 

C) MOSTRAR PERÍCIA – NEGLIGENTES – SITUAÇÕES DECORRENTES 

D) EVITAR ACIDENTES – NEGLIGENTES – CONDIÇÕES DIVERSAS 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02) O Art. 235-B da CLT, alterado pela Lei 12.619/12, prevê que o motorista profissional tem 

uma série de deveres explícitos. 

Segundo o Art. 235-B da CLT, alterado pela Lei 12.619/1, são deveres do motorista profissional, EXCETO? 

A) Conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção 
defensiva. 

B) Respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de 
descanso controlado e registrado na forma do previsto no art. 67-E da Lei no 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.  

C) Submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias e a 
programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com sua 
ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. 

D) Estar atento às condições de segurança do veículo, portando obrigatoriamente uma caixa básica de 
ferramentas.     

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 03) Leia o comentário sobre a Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro: 
 

“Desde que o Código de Trânsito entrou em vigor, o artigo 165 passou por três alterações: a 1ª delas, em 

2006, com a Lei n. 11.275/06; a 2ª, em 2008, com a Lei n. 11.705/08 (conhecida como “Lei seca”) e a mais 

recente, em dezembro de 2012, com a Lei n. 12.760/12. Desde a primeira destas alterações, a infração 

administrativa passou a se configurar com qualquer quantidade de álcool, o que se confirma pela 

previsão atual do artigo 276: “Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar 

alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.”  
(Fonte: http://www.ctbdigital.com.br/?p=Comentarios&Registro=37&campo_busca=&artigo=165) 

 

Assinale a alternativa que corresponde a Infração e Penalidade cabível ao motorista que infringir o Art. 165 

do CTB. 

A) Infração: gravíssima e Penalidade: multa (15 vezes) e suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) 

meses. 

B) Infração: gravíssima e Penalidade: multa (12 vezes) e suspensão do direito de dirigir por 10 (dez) 

meses. 

C) Infração: gravíssima e Penalidade: multa (12 vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) 

meses. 

D) Infração: gravíssima e Penalidade: multa (10 vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) 

meses.     

_______________________________________________________________________________________ 

 



QUESTÃO 04) Normalmente nos acidentes, as primeiras pessoas que chegam ou presenciam o fato, não 
estão preparadas para lidar com a situação ou possuem pouco conhecimento técnico de como proceder. 
Nesse sentido, além de avaliar a situação como um todo e os riscos que ela mesmo possa correr, uma atitude 
fundamental é ligar para os telefones de emergência solicitando auxílio de socorristas especializados e/ou 
de quem possa tomar frente da situação. 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente os telefones de emergência com o respectivo serviço 
especializado. 

A) 193–SAMU, 190-Polícia Rodoviária Federal, 191-Corpo de Bombeiros e 192-Polícia Militar. 

B) 191-Polícia Rodoviária Federal, 193-Corpo de Bombeiros, 190–SAMU e 192–Polícia Militar. 

C) 191–Polícia Rodoviária Federal, 190-Polícia Militar, 193-Corpo de Bombeiros e 192-SAMU.      

D) 190–Polícia Militar, 192-SAMU, 193-Polícia Rodoviária Federal e 191-Corpo de Bombeiros. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 05) Há casos de primeiros socorros que não há como esperar a chegada de socorro especializado 

e precisamos agir prontamente. 

Para o caso de uma pessoa estar com as roupas em chama, qual seria a melhor procedimento a realizar, 

entre os citados nas alternativas? 

A) Jogar água, terra ou areia sobre a pessoa. 

B) Tentar abafar o fogo com galhos e folhas. 

C) Jogar sobre a pessoa cobertor ou panos.    

D) Usar extintor de água ou de pó químico. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 06) Ao realizar um procedimento de elevação da basculante, sem uma avaliação adequada do 

local, o motorista acabou atingindo a rede elétrica, derrubando cabos de alta tensão sobre o próprio 

veículo, sem que tenha sido interrompida a corrente elétrica. 

Qual seria a atitude mais adequada a ser adotada pelo motorista, para garantir sua segurança? 

A) Manter a calma, permanecendo dentro do veículo até chegada de atendimento especializado ou de 

que seja comprovado o desligamento da energia.       

B) Sair com o veículo do local arrastando os fios até se livrar dos mesmos.      

C) Sair de dentro do veículo normalmente. 

D) Abrir a porta do veículo, ficando em posição de impulso, saltando o mais longe possível do veículo. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 07) Ao analisar o desenvolvimento das condições de trânsito com bastante antecedência e os 

riscos a que está sujeito, o condutor do veículo pratica a direção defensiva. 

Observe os exemplos citados: 

- Fazer a revisão do veículo, abastecer de combustível, verificar os equipamentos obrigatórios são 

ações mediatas que podem ser feitas com antecedência, de forma planejada. 

- Ver um pedestre ou um cruzamento perigoso logo a sua frente e antecipando possíveis 

complicações (o pedestre atravessar de repente, o veículo "furar" o sinal). 

Os exemplos citados correspondem a qual dos elementos básicos da Direção Defensiva? 

A) Conhecimento.      

B) Previsão.   

C) Atenção.     

D) Habilidade.    



Para realizar com segurança o basculamento da 
caçamba do caminhão, além de Equipamento 
Hidráulico adequado e de qualidade, 
manutenção mecânica rigorosa e treinamento ao 
motorista, o ideal é que se tome mais algumas 
medidas preventivas. Em se tratando da principal 
atividade que o Motorista Classe III deverá fazer 
em seu trabalho cotidiano na Prefeitura, 
responda as questões 8, 9 e 10.  

(Fonte: Engenheiro Rubem Penteado de Melo, via 

Revista Carga Pesada.) 
 

 

QUESTÃO 08) Analise as afirmações em CERTA ou ERRADA em relação às medidas técnicas e preventivas 

na operacionalização de um caminhão basculante: 

1 - Verificar se a carga é úmida e propensa a grudar, pois isso aumenta os riscos e exige maior cuidado. 

2 - Cuidar para que a carga esteja posicionada em maior quantidade, sempre na parte central da 

caçamba para evitar que ao bascular, o eixo dianteiro acabe levantando.    

3 - Certificar-se que a tampa traseira está aberta antes de bascular. 

4 - Respeitar os limites legais de carga, apenas quando houver possibilidade de fiscalização (balança).   

Em relação as afirmações a sequência correta é? 

A) 1-CERTA, 2-ERRADA, 3-ERRADA e 4-CERTA. 

B) 1-ERRADA, 2-CERTA, 3-ERRADA e 4-CERTA. 

C) 1-CERTA, 2-ERRADA, 3-CERTA e 4-ERRADA.    

D) 1-ERRADA, 2-CERTA, 3-CERTA e 4-ERRADA. 

QUESTÃO 09) Analise as afirmações em CERTA ou ERRADA em relação às medidas técnicas e preventivas 

na operacionalização de um caminhão basculante: 

1 - Realizar o basculamento sobre terreno que esteja no mínimo parcialmente firme e com inclinação 

máxima de 20 graus.      

2 - Nunca bascular durante ventos fortes. 

3 - Ficar atento a itens externos como: rede elétrica, cabos, postes, etc. 

4 - O isolamento da área ao redor do veículo ao ser descarregado, bem como o afastamento de 
pessoas próximas, não é atribuição do motorista, pois cada um deve ser responsável por sua própria 
segurança.  

Em relação as afirmações a sequência correta é? 

A) 1-ERRADA, 2-CERTA, 3-CERTA e 4-ERRADA.      

B) 1-CERTA, 2-ERRADA, 3-ERRADA e 4-ERRADA. 

C) 1-ERRADA, 2-CERTA, 3-ERRADA e 4-CERTA. 

D) 1-CERTA, 2-ERRADA, 3-CERTA e 4-ERRADA.     

 



QUESTÃO 10) Analise as afirmações em CERTA ou ERRADA em relação às medidas técnicas e preventivas 

na operacionalização de um caminhão basculante: 

1 - Evite movimentar o caminhão com a caçamba levantada. Isso prejudica o veículo, a caçamba, bem 

como o conjunto hidráulico.      

2 – Se o veículo começar a virar, procure ficar calmo e posicionar com força o corpo contra o encosto do 
banco, segurando-se firme. Não tente pular para fora da cabine. 

3 - Se a carga não descer, procurar dar alguns “trancos” com a caçamba levantada.       

4 – É aceitável que se movimente o caminhão com a caçamba levantada, mas somente por distâncias 
inferires a 120 metros.  

Em relação as afirmações a sequência correta é? 

A) 1-CERTA, 2-CERTA, 3-CERTA e 4-ERRADA.      

B) 1-CERTA, 2-CERTA, 3-ERRADA e 4-ERRADA.    

C) 1-ERRADA, 2-CERTA, 3-ERRADA e 4-CERTA. 

D) 1-CERTA, 2-ERRADA, 3-CERTA e 4-ERRADA.     
_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 11) Observe a charge: 

 

A charge retrata a falta de  

A) emprego.  B) respeito.  C) acessibilidade.          D) oportunidade. 
_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 12) Um funcionário teve de deixar o setor onde estava e, sendo o único a atender as pessoas que 
procuravam informações no local, pendurou um recado na porta, informando sobre sua ausência. 

Qual das frases abaixo condiz com o fato e está escrita corretamente? 

A) Tive que me ausentar. Volto próximo das 17h30min.  

B) Desculpe, teve que deixar o local. Volto logo. 

C) Fui fazer otra coisa, mas loguinho volto. 

D) Tive que me ausentar. Volto em 30 minutos. 
_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 13) Analise as frases, assinalando a única em que há palavra(s) escrita(s) com erro ortográfico: 

A) Os pneus consomem em média, cerca de 30% dos custos de manutenção dos caminhões  

basculantes. 

B) É de extrema importância ter noções básicas de higiene, limpeza e segurança no trabalho.      

C) Durante o proceço de basculamento, o local ao redor deve ser izolado.    

D) Ações preventivas garantem maior durabilidade e menos manutenção dos veículos.  



QUESTÃO 14) Uma pessoa que trabalhava com reciclagem de papeis e metais, recebeu como produto de 

seu trabalho o valor de R$ 663,00 em cheque. 

Como deveria estar escrito corretamente este valor no cheque recebido? 

        A) Seissentos e sessenta e três reais.           

        B) Seicentos e sescenta e três reais. 

        C) Seisentos e sesenta e três reais. 

        D) Seiscentos e sessenta e três reais.                

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 15) Leia os trechos de um artigo sobre caminhão basculante, escrito por Rubem Melo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 16) A concha de uma máquina carregadeira, tem capacidade de 4 m3, em média, por conchada.  

Sabendo que o serviço a ser realizado pela máquina é carregar caminhões basculantes, com capacidade 

limite de 16 m3 de carga, com um total de 160 m3 de material, pergunta-se: 

Quantas conchadas são necessárias para encher um caminhão basculante e quantas caçambadas serão 

necessárias, no mínimo, para transportar os 160 m3 de material? 

A) 04 conchadas e 10 caçambadas.   

B) 10 conchadas e 04 caçambadas. 

C) 04 conchadas e 100 caçambadas. 

D) 05 conchadas e 20 caçambadas. 
_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 17) Ao realizar um trabalho de recuperação de estrada vicinal, uma equipe de manutenção de 

estradas consegue reparar, em média, 1,5 km de estrada, a cada três horas.  

Quantas horas serão necessárias para recuperar os 15.000 metros da referida estrada? 

A) 45 horas    B)  30 horas   C)  15 horas.  D)  10 horas 
_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 18) Sabendo que o salário de Motorista Classe III é de R$ 2.323,42. Qual seria o valor aproximado 

do desconto previdenciário obrigatório, se a taxa correspondesse à 11%? 

A) 255,00 reais.         

B) 232,00 reais.   

C) 25,50 reais.             

D) 23,20 reais. 

O objetivo do texto no Trecho I é 

de INFORMAR, enquanto que no 

Trecho II é de 

A) DIVULGAR. 

B) ALERTAR.  

C) ORIENTAR. 

D) RESTRINGIR. 

TRECHO I - Além de todos os riscos nas rodovias, alguns 
tipos de caminhões pedem ainda cuidados especiais no 
carregamento e descarregamento, como no transporte de 
produtos perigosos, silos de cimento e especialmente os 
basculantes. 

TRECHO II - Agrava-se a situação, porque boa parte da 
frota de basculantes trafega com a manutenção precária, 
e como são praticamente “veículos urbanos”, ou seja, não 
passam pelos controles de pesos das rodovias, acabam 
exagerando na carga, aumentando ainda mais os riscos de 
acidentes. 

(Fonte:  http://portaldotransito.com.br/noticias/ urbanismo/o-perigo-dos-

caminhoes-basculantes/) 

 



QUESTÃO 19) O departamento de obras da prefeitura terá de colocar tubo de drenagem em uma vala de 

180 metros de comprimento. Sabendo que o comprimento útil médio por tubo é de 0,9 m, quantos tubos 

serão necessários no mínimo para preencher os 180 metros? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 20) Observe o gráfico a seguir, o qual se refere a uma pesquisa aleatória com um grupo de quarenta 

funcionários, sobre uso de EPI’s-Equipamentos de Proteção Individual. 

 

Analisando as informações do gráfico é possível afirmar que os equipamentos mais utilizados e menos 

utilizados pelos funcionários no dia a dia são respectivamente? 

A) Colete Sinalizador e Uniforme  

B) Luva e Colete Sinalizador. 

C) Boné de Calçado. 

D) Calçado e boné.   
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A) 162 tubos. 

B) 180 tubos. 

C) 200 tubos.      

D) 210 tubos. 

 


