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MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO 
Estado do Rio Grande do Sul 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA  
O CARGO DE MOTORISTA 

============================================= 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
01 – Este caderno contém a Prova de Conhecimentos Gerais com 10 (dez) 
questões e a Prova de Conhecimentos Específicos – Parte Escrita contendo 20 

(vinte) questões nos termos do item 4.2.2 do Edital de Abertura, numeradas de 
01 a 10 e 11 a 30, respectivamente. 
 

02 – Você terá até 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para concluir este 
conjunto de prova. Reserve ao menos os últimos 15 minutos para o 
preenchimento da Grade de Respostas. 
 
03 – Não será permitido fazer perguntas em relação as questões formuladas: a 
interpretação faz parte da prova. Qualquer outra pergunta deverá ser dirigida 
ao Fiscal em voz alta ou levantando o braço. As provas devem ser resolvidas 
individualmente e em silêncio, evitando distrair os demais candidatos ou 
perturbar a ordem. 
 
04 – Verifique pelas páginas (1 a 5) se o seu caderno está completo. 
 
05 – É vedado uso de calculadora, aparelho celular ou qualquer outro aparelho 
eletrônico, durante a realização da prova, devendo estes, permanecer 
desligados. 
 
06 – Todas as questões das provas apresentam somente uma alternativa 
correta. Marque-a, preferencialmente com um “X”, na Grade de Respostas.  
Cada questão da Prova de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos 
Específicos vale 01 (um) ponto que serão somados a Prova de Conhecimentos 

Específicos – Parte Prática que vale 70 (setenta) pontos, totalizando 100 
(cem) pontos. 
 
07 – Antes de marcar as respostas na grade, dê sua resposta na prova, pois a 
que contiver mais de uma marcação, estiver rasurada, tiver marca de corretivo 
líquido, assinalada a lápis e a que não estiver marcada, será anulada. 
 
08 – Não haverá em hipótese alguma, substituição de grades de respostas. 
 
09 – O Cartão de Identificação e a Grade de Respostas deverão ser 
preenchidos com caneta de cor azul ou preta. 
 
10 – Não coloque qualquer sinal na Grade de Respostas que possa identificar a 
mesma, pois tal conduta anulará a sua prova. 
11 – Antes de começar a prova, preencha o Cartão de Identificação e 
acompanhe o processo de desidentificação das provas. 
 
12 – Os últimos 03 (três) candidatos da sala a entregarem a prova, deverão 
permanecer nesta, até o último entregar sua prova, e, assinarão 
obrigatoriamente toda documentação exigida pela Comissão Examinadora. 
 
13 – A prova de Conhecimentos Específicos será eliminatória, devendo o 
candidato obter, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) pontos nesta prova e nota 
final igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 
 
14 – Ao final da resolução da sua prova, devolva ao Fiscal da Sala, o caderno 
de provas e a Grade de Respostas, devidamente preenchida. 
 
15 – Utilize o verso de sua ficha de inscrição para copiar as suas respostas, 
pois o gabarito preliminar da prova escrita estará disponível, após as 20:00 
horas do dia 15/02/2014, no sitio www.boqueiraodoleao.rs.gov.br, tendo o 
candidato os dias 17 a 19/02/2014 para o recurso de revisão de questões. 
 
 
BOA SORTE!--------------.................................----- Prova nº  
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
01 – A separação silábica está errada em: 
a) so-ci-e-da-de. 
b) trân-si-to. 
c) bra-si-lei-ro. 
d) pa-ssa-gem. 
 
02 – Marque a alternativa correta quanto ao plural: 
a) criação – criações.  
b) punição – puniçãos. 
c) ação – açãos.   
d) cidadão – cidadões.  
 
3 – A separação silábica está correta em: 
a) pro-ci-ssão. 
b) alu-si-va. 
c) a-tra-ção. 
d) a-lmo-ço. 
 
4 – Assinale a alternativa em que todas as duas palavras devem ser 
completadas com a letra “x”. 
a) __ato, bic__o. 
b) __aleira, __ícara. 
c) __arope, __ocolate. 
d) e__ato, en__ada. 
 
5- Assinale a alternativa que contém erro de ortografia das palavras: 
a) pôs, quis, quiseram. 
b) pajem, ensergar, flecha. 
c) enxurrada, rigidez, limpeza. 
d) jacaré, pajé, gorjeta. 
 

6 – De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores de 
Boqueirão do Leão, A vacância do cargo decorrerá de: 
a) exoneração.  
b) transferência. 
c) atestado médico.  
d) falta ao serviço. 
 
7 – A prestação de serviços extraordinários (horas extras) só poderá 
ocorrer por expressa determinação da autoridade competente, mediante 
solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício e será 
remunerado por hora que exceda à jornada normal de trabalho, com 
acréscimo de: Assinale a correta. 
a) 50% nos finais de semana e 50% nos dias úteis. 
b) 50% nos feriados e 100% nos dias uteis. 
c) 50% nos dias uteis e 100% aos sábados, domingos e feriados. 
d) nenhuma das alternativas está correta. 
 
8 – Segundo o Art. 116, da Lei Complementar nº 56/2010, o servidor 
perceberá durante as férias a remuneração integral, acrescida do 
adicional de férias de: 
a) 1/6 de férias. 
b) 1/2 de férias. 
c) 1/5 de férias. 
d) 1/3 de férias. 
 
9 - O vínculo empregatício dos servidores ocupantes de cargos públicos 
providos por concurso público do Município de Boqueirão do Leão é: 
a) Estatutário. 
b) INSS. 
c) Celetista. 
d) Particular. 
 
10 – De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores de 
Boqueirão do Leão – Lei Complementar nº 056/2010, são declarados 
estáveis os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
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virtude de concurso público, que obtiverem desempenho satisfatório na 
avaliação do estágio probatório após decorridos: 
a) 02 anos de efetivo exercício. 
b) 32 meses de efetivo exercício. 
c) 03 anos de efetivo exercício. 
d) 30 meses de efetivo exercício. 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PARTE 
ESCRITA 

11 – O sinais de trânsito classificam-se em: 
a) verticais, horizontais, gestos, sons, placas e luz néon. 
b) verticais, horizontais, marcas viárias, marcos e barreiras. 
c) verticais, horizontais, placas, sinais luminosos e gestos do agente. 
d) verticais, horizontais, luminosos, sonoros, gestos do agente de 
trânsito e do condutor e dispositivos de sinalização auxiliar. 
 
12 – Nos motores diesel de 4 tempos, no terceiro tempo ocorre: 
a) fase de expansão. É quando o êmbolo atinge o PMS e o bico injetor 
introduz na câmara de combustão um certo volume de combustível 
finamente atomizado. 
b) Nesta fase há o deslocamento do êmbolo da posição PMI para PMS.  
c) Fase em que a válvula de escape está aberta para aproveitar a 
expansão dos gases e gerar movimento. 
d) todas as alternativas são falsas. 
 
13 – No sistema de arrefecimento do motor é correto afirmar: 
a) a troca de calor do motor para o meio se dá exclusivamente através do 
liquido de arrefecimento. 
b) no motor diesel, o líquido que circula no radiador, entra em contato 
com o bloco e provoca a troca de calor. 
c) Em motores de dois tempos não há sistema de arrefecimento. 
d) todas as alternativas são corretas. 
 
14 – A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo: 

a) velocímetro. 
b) manômetro. 
c) odômetro. 
d) conta-giros. 
 
15 – O sistema elétrico afeta diretamente a segurança do veículo porque 
dele depende o bom funcionamento dos faróis, das luzes de sinalização, 
da buzina e até o bom funcionamento do motor. Fazem parte do sistema 
elétrico de um veículo: 
a) radiador e catalizador. 
b) filtro de ar e de óleo. 
c) bomba de óleo e bomba d’água. 
d) Bateria e injeção eletrônica. 
 
16 – A Lei Federal nº 9.503/97 prevê 4 categorias de infrações. Quais 
são? 
a) leve, pesada, média e grave.  
b) leve, média, grave e gravíssima. 
c) leve, média, pesada e gravíssima. 
d) media, grave, gravíssima e pesada. 
 
17 – São infrações Gravíssimas: 
a) Não usar cinto de segurança. 
b) Dirigir o veículo com o braço para fora do veículo. 
c) Avançar o sinal vermelho. 
d) Parar por falta de combustível. 
 
18 – Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, qual alternativa não pode 
ser considerada uma medida administrativa: 
a) retenção do veículo. 
b) Realização de Exames. 
c) Indenização de multa. 
d) Transbordo de excesso de carga. 
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19 – Quando um condutor for abordado dirigindo sem Carteira Nacional 
de Habilitação ou Permissão para dirigir, acarreta em: 
a) Infração – gravíssima; penalidade: multa (três vezes) e apreensão do 
veículo 
b) Infração – média; penalidade: multa (três vezes) e apreensão do 
veículo.  
c) Infração – leve; penalidade: multa (três vezes) e apreensão do veículo. 
d) Infração – gravíssima; penalidade: detenção e apreensão do veículo.  
  
20 – A melhoria da qualidade dos combustíveis contribui para: 
a) aumentar a poluição do ar. 
b) destruir a camada de ozônio. 
c) reduzir o seu preço. 
d) reduzir a emissão de poluentes. 
 
21 – A placa de sinalização, de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, informa ao condutor sobre: 
 

 
 
a) é permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. 
b) é permitida a circulação apenas de ônibus ou caminhões na área ou 
via sinalizada. 
c) é proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via 
sinalizada. 
d) é permitida a circulação apenas de caminhões na área ou via 
sinalizada. 
 
22 – Ao verificar, pela quilometragem, que precisa trocar o óleo do 
motor do seu veículo, você: 

a) providencia a troca do óleo, após vinte e quatro horas. 
b) espera que o óleo fique mais escuro para fazer a troca. 
c) faz a troca o mais rápido possível. 
d) espera que baixe o nível do óleo para fazer a troca. 
 
23 – A melhor atitude que o homem pode ter em relação ao meio 
ambiente é a: 
a) admiração. 
b) contemplação. 
c) preservação. 
d) destruição. 
 
 24 – Em um acidente de trânsito, o primeiro procedimento que deve ser 
adotado é: 
a) sinalizar o local do acidente. 
b) medir a temperatura da vítima. 
c) fazer respiração artificial. 
d) calcular o tempo dos batimentos cardíacos. 
 
25 – Um comportamento seguro no trânsito é: 
a) parar o veículo antes de entrar em via preferencial somente em caso 
de necessidade.  
b) dar preferência ao pedestre somente quando ele estiver sobre a faixa 
de segurança. 
c) manter acesos os faróis baixos do veículo, à noite, quando em 
movimento. 
d) parar na luz verde do semáforo, pois algum veículo pode atravessar. 
 
26 – Nos veículos de transmissão mecânica os principais componentes 
do sistema são: 
a) embreagem e câmbio. 
b) eixo primário. 
c) amortecedores, molas e pneus. 
d) pivô e barra estabilizadora. 
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27 – A peça instalada no escapamento dos veículos destinada a acelerar 
a decomposição dos gases poluentes, reduzindo a poluição, tem o nome 
de: 
a) difusor. 
b) abafador. 
c) silencioso. 
d) catalizador. 
 
28 – Para habilitar-se na categoria “D” ou para conduzir veículo de 
transporte coletivo, o condutor deverá já estar habilitado há um tempo 
em determinada categoria. Esse tempo mínimo exigido e a categoria são, 
respectivamente 
a) um ano na “A”. 
b) dois anos na “B”. 
c) dois anos na “C”. 
d) um ano na “B”. 
 
29 – Numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento e 
permitida a parada de veículos, o tempo de parada deve ser: 
a) apenas o necessário para fazer uma pequena manobra. 
b) o necessário para o embarque ou desembarque de passageiros, desde 
que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. 
c) o necessário para atender a uma necessidade urgente do condutor. 
d) relativo ao número de veículos que estiverem circulando na via. 
 
30 – Com o objetivo de preservar o meio ambiente e melhorar a 
qualidade de vida, o condutor de veículo automotor não deve: 
a) atirar lixo pela janela. 
b) se preocupar com a emissão de gases, fumaça ou partículas de seu 
veículo. 
c) manter o carro em bom estado de conservação. 
d) fazer revisões periódicas do seu veículo para avaliar itens de 
segurança e de emissão de poluentes. 
 

******************FIM************************* 


