
  

 
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 001/2012 
MOTORISTA 

  
 

      __________________________________________________________                                                                       _________________________________ 
                   (NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA)                                                                                          (No DE INSCRIÇÃO) 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este caderno contém vinte questões objetivas e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso 
de dúvida, comunique o fiscal. 
 

 
2. 

 
As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta se-
quência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar 
como corretas. 
 

 
3. 

 
Instruções sobre o cartão de respostas. 
 

            

 
 

       3.1 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do 
candidato, emprego público, número de inscrição. 

 

 3.2 ASSINE no local indicado. 
 

 3.3 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 
em caso de erro ou rasura. 

 

 3.4 NÃO DOBRE E NÃO AMASSE o cartão. 

 3.5 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das deze-
nas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 41 
e se você encontrasse o número 09 como resposta para ela, o cartão de registro de 
respostas teria que ser assinalado da maneira indicada ao lado. 

   
4. O prazo destinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o 

processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 
 

5. Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira. Assine o protocolo 
de registro de presença e aguarde sua liberação pelo fiscal para sair do local de prova. Lembre-se de que você só 
pode deixar o local de prova após às 10h30min. 
 

6. É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de apli-
cação da prova. 

 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 
ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

....................................................................................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01 – O sistema de câmbio ou transmissão em um veículo é o 

sistema de engrenagens que define a proporção entre as 
voltas do motor e as voltas das rodas. Sobre esse siste-
ma, assinale o que for correto. 

 
01) O objetivo de um sincronizador é permitir que o anel 

e a engrenagem tenham atrito antes de os dentes 
das engrenagens terem contato. 

02) A transmissão é conectada ao motor pela embrea-
gem. 

04) A embreagem somente desgasta quando o disco de 
embreagem e o volante do motor estão girando em 
rotações iguais. 

08) O problema mais comum com embreagens é o ma-
terial de atrito do disco se desgastar. 

 
                
 
 
 
02 – A respeito do uso do cinto de segurança, assinale o que 

for correto. 
 

01) Testes  de  colisão  mostram que batidas a apenas 
20 km/h já podem ocasionar a morte de quem não 
utiliza o cinto de segurança. 

02) A função do cinto de segurança é evitar que a pes-
soa que o utiliza seja projetada contra as partes fi-
xas do automóvel ou mesmo para fora do veículo. 

04) Os ocupantes do banco traseiro não são obrigados 
a utilizar o cinto de segurança. 

08) Os cintos de segurança devem estar em boas con-
dições de conservação e todos os ocupantes de-
vem usá-los menos as gestantes e as crianças. 

 
                
 
 
 
03 – A manutenção adequada do veículo contribui para a 

prevenção de acidentes e preservação do meio ambien-
te. Com relação ao que deve ser levado em considera-
ção para manter o veículo em ordem, assinale o que for 
correto. 

 
01) Alinhamento. 
02) Cambagem. 
04) Catalisador. 
08) Limpador de para-brisa. 

 
                
 
 
 
04 – Com relação a práticas para evitar desgaste físico ao se 

dirigir um veículo, assinale o que for correto. 
 

01) Ajustar o encosto de cabeça de acordo com a altura 
dos ocupantes do veículo, de preferência na altura 
do pescoço. 

02) Apoiar bem o corpo no assento e no encosto do 
banco, o mais próximo possível de um ângulo de 90 
graus. 

04) Dirigir com os braços e pernas ligeiramente dobra-
dos, evitando tensões. 

08) Segurar o volante com apenas uma das mãos. 
 
                
 
 
 

05 – Ao dar partida no motor esse não funciona. Nesse con-
texto, com relação aos itens que devem ser observados, 
assinale o que for correto. 

 
01) Bobina. 
02) Ventoinha do radiador. 
04) Válvula de alívio. 
08) Correia dentada. 

 
                
 
 
 
06 – O Ciclo de Otto, também chamado de ciclo a quatro 

tempos de um motor a explosão é o ciclo mais usado em 
veículos automotores atualmente. Relacione os números 
apontados na figura abaixo com os seus significados e 
assinale o que for correto. 

 

 
 

01) O número 1 aponta para o cabeçote. 
02) O número 2 aponta para o bloco do motor. 
04) O número 3 aponta para o conjunto virabrequim e 

bielas. 
08) O número 4 aponta para o pistão. 

 
                
 
 
 
07 – Com relação ao que é considerado infração de trânsito 

gravíssima, assinale o que for correto. 
 

01) Deixar de manter a placa traseira iluminada a noite. 
02) Executar retorno com prejuízo da segurança. 
04) Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em 

desacordo com as normas. 
08) Em caso de acidente, não prestar socorro a vítima. 
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08 – A respeito do funcionamento do sistema de arrefecimen-
to do motor, assinale o que for correto. 

 
01) O sistema de arrefecimento a líquido faz circular um 

fluido por mangueiras e partes do motor. 
02) A  bomba de água  manda para o  bloco do motor  o 

fluido, que passa ao redor dos cilindros e depois 
pelo cabeçote do motor, por passagens existentes 
para esse fim. 

04) A bomba de água é uma simples bomba centrífuga 
acionada por uma correia conectada ao virabre-
quim. 

08) A válvula termostática é o elemento que permite o 
rápido resfriamento do motor quando excessiva-
mente quente. 

 
                
 
 
09 – Com relação a equipamentos obrigatórios em veículos, 

assinale o que for correto. 
 

01) Faróis de milha. 
02) Airbag. 
04) Para-choques. 
08) Buzina. 

 
            
 
 
10 – Com relação aos procedimentos que devem ser adota-

dos para dirigir de forma segura preservando as caracte-
rísticas operacionais do veículo, assinale o que for corre-
to. 

 
01) Manter os freios e a parte elétrica sempre revisados 

e em ordem. 
02) Não permanecer tempo demais em marcha lenta, 

pois além de aumentar a poluição, existe o aumento 
do consumo de combustível e também redução da 
vida útil do motor. 

04) Não fazer ligações elétricas via adaptações de chi-
cote ligado diretamente na bateria do veículo. 

08) Não usar o pneu com excesso de calibragem, pois 
isso aumenta o desgaste da banda de rodagem e o 
risco de cortes. E, além disso, aumenta o consumo 
e a poluição, gerando o descarte antecipado do 
pneu. 

 
           
 
 

11 – A respeito de cruzamento entre vias, assinale o que for 
correto. 

 
01) Se não houver sinalização, a preferência de passa-

gem é do veículo que se aproxima do cruzamento 
pela direita. 

02) Se houver a placa PARE, no seu sentido de dire-
ção, deve-se parar, observar se é possível atraves-
sar e só então movimentar o veículo. 

04) Numa rotatória, a preferência de passagem é do  
veículo que for entrar para circular na mesma. 

08) Havendo sinalização por semáforo, o condutor de-
verá fazer a passagem com a luz verde. Sob a luz 
amarela deve-se reduzir a marcha e parar. Com a 
luz amarela, somente deverá ser feita a travessia se 
já estiver no cruzamento ou se essa condição for a 
mais segura para impedir que o veículo que vem  
atrás colida com o seu.  

 
   
              
 

12 – Considerando os símbolos abaixo que aparecem no 
painel de instrumentos do veículo, assinale o que for cor-
reto. 

 
 

 
1 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
01) O símbolo 1 indica que a meia luz do veículo está 

ligada. 
02) O símbolo 2 indica que o farol de milha está com 

problemas. 
04) O símbolo 3 indica a necessidade de reposição do 

líquido da bateria do veículo. 
08) O símbolo 4 indica alerta de temperatura do líquido 

de arrefecimento. 
 
                
 
 
 

13 – Assinale o que for correto com relação a primeiros socor-
ros. 

 
01) Caso estiver escuro, use fósforos ou qualquer obje-

to que produza chamas para alertar outros motoris-
tas. 

02) Sinalizar e isolar o local do acidente usando triângu-
lo, galhos de árvores ou outros objetos que devem 
ser colocados a uma distância segura do local. 

04) Não tomar nenhuma atitude antes de examinar e 
observar bem o acidente para melhor se informar e 
saber o que fazer. 

08) Cuidar da segurança pessoal, o veículo que presta-
rá socorro deverá ser posicionado em um local se-
guro e somente pessoas que tenham condições de 
ajudar devem desembarcar. 

 
                
 
 
 

14 – Assinale o que for correto. 
 

01) A velocidade média de um automóvel que percorre 
210 km em 2 horas é de 105 km/h. 

02) A velocidade máxima permitida em rodovias sem 
placa de regulamentação de velocidade máxima é 
de 110 km/h para automóveis e camionetas. 

04) Na ausência de sinalização indicativa, a velocidade 
máxima permitida em uma via urbana arterial é de 
60 km/h. 

08) O condutor de veículo com habilitação categoria "E" 
pode dirigir veículo motorizado de peso máximo 
maior que 3,5 Toneladas. 
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15 – Na figura esquemática abaixo, identifique os principais 
elementos de um sistema de freio e assinale o que for 
correto. 

 

 
 

01) O número 1 aponta para o cilindro mestre com seu 
reservatório de fluido hidráulico. 

02) O número 2 aponta para o tambor de freio. 
04) O número 3 aponta para o cilindro de roda. 
08) O número 4 aponta para pinça e pastilha de freio. 

 
                
 
 
 
16 – De acordo com o artigo 87 do Código de Trânsito Brasi-

leiro, com relação à classificação dos sinais de trânsito, 
assinale o que for correto. 

 
01) Verticais. 
02) Horizontais. 
04) Sonoros. 
08) Verbais. 

 
                
 
 

17 – Assinale o que for correto. 
 

01) A bateria atua como reservatório de energia e for-
nece energia ao sistema elétrico do veículo quando 
o motor está parado. 

02) A bobina é responsável pela geração de energia 
para manter a bateria do veículo carregada. 

04) Um fusível queimado indica, quase sempre, que há 
uma avaria em qualquer outro ponto que não seja o 
próprio fusível, tal como sobrecarga de um circuito 
(partindo-se do princípio de que foi utilizado o fusí-
vel adequado). 

08) A corrente do sistema elétrico de um automóvel é 
fornecida pela bateria (quando o motor não está 
funcionando) e pelo alternador. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 – No que se refere a motores de veículos, assinale o que 
for correto. 

 
01) Os pistões, que se deslocam dentro dos cilindros, 

comprimem a mistura gasosa (ar combustível) que 
é depois inflamada por uma vela de ignição. 

02) O movimento dos pistões para cima e para baixo é 
convertido em movimento rotativo pelo virabrequim 
ou eixo de manivelas. 

04) Uma árvore de cames, também conhecida por co-
mando de válvulas, aciona as válvulas de admissão 
e escapamento situadas geralmente na parte supe-
rior de cada cilindro. 

08) O volante do motor amortece os impulsos bruscos 
dos pistões e garante uma rotação relativamente  
suave ao virabrequim. 

 
  
 
 
19 – A respeito de placas de sinalização, assinale o correto. 
 

01) As placas de advertência indicam aos  condutores  
os perigos que não lhes sejam perceptíveis e suas 
mensagens têm caráter de recomendação. 

02) As placas de advertência são de forma quadrada, 
nas cores amarela e preta e sua colocação é tal 
que suas diagonais ficam nas posições verticais e 
horizontais. 

04) As placas de advertência indicam as obrigações, 
proibições e limitações que determinam o uso das 
vias. 

08) Não respeitar uma placa de advertência constitui in-
fração do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
                
 
 

20 – A figura abaixo representa um dispositivo eletromecânico 
que se encaixa no cabeçote de um motor de combustão 
interna. Com base nessa informação, assinale o que for 
correto. 

     
01) É uma vela aquecedora aplicada em motores que 

necessitem de aquecimento para iniciar seu funcio-
namento. 

02) O dispositivo é conhecido como flauta. 
04) Faz parte do sistema de injeção eletrônica de com-

bustível de um veículo. 
08) É uma vela de ignição. 

 
                
 
 
 
 


