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1. Campo Belo do Sul faz divisa com outras cidades de Santa Catarina, mas 

também com uma cidade do Rio Grande do Sul. Esta cidade é: 

a. Estrela 

b. Vacaria 

c. Esmeralda 

d. Lagoa Vermelha 

 

2. A Igreja Matriz de Campo Belo do Sul foi construída em blocos de pedra 

ferro e famosa principalmente por ter em seu interior um(a): 

a. Pinheiro 

b. Chafariz 

c. Formigueiro 

d. Chaminé 

 

3. Uma das festas típicas de Campo Belo do Sul é a: 

a. Festa do Peão 

b. Festa da Integração 

c. Festa do Morango 

d. Festa da Geleia 

 

4. Segundo censo feito em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população de Campo Belo do Sul compreende 

aproximadamente: 

a. 80 mil habitantes 

b. 50 mil habitantes 

c. 700 habitantes 

d. 7 mil habitantes 

 

5. Campo Belo do Sul é um grande produtor de: 

a. Banana 

b. Kiwi 

c. Aveia 

d. Palmito 

 

 

 

 

6. O profissional operador de máquina não possui apenas a função de 

movimentar o veículo, também deve: 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(5 questões) 
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a. Ter controle sobre qualquer situação 

b. Conduzir de forma correta, consciente, segura e de acordo 

com uma programação pré- estabelecida 

c. Conduzir o veículo onde desejar 

d. Todas as alternativas 

 

7. Trafegar pelo acostamento é permitido na seguinte situação: 

a. Para rebocar um veículo acidentado ou com problemas 

mecânicos 

b. Quando a pista estiver congestionada 

c. Para acessar imóveis lindeiros ou realizar conversões 

d. Forçar a saída do veículo que está a sua frente 

 

8. A sinalização abaixo indica: 
 

  
 

a. Passagem sinalizada de pedestre 

b. Crianças 

c. Passagem de pedestre 

d. Passagem sinalizada de escolares 

 

9. Os veículos pesados devem transitar: 

a. Com qualquer quantidade de carga 

b. Com a carga até o peso permitido 

c. Com a carga exigida pela empresa 

d. Nenhuma das alternativas 

 

10.  O veículo em movimento deve ocupar a faixa mais a direita em via pública. 

Essa afirmação é: 

a. Falsa 

b. Verdadeira somente para veículos de passeio 

c. Verdadeira 

d. Verdadeira somente para motocicletas 

 

 

__________________(destaque aqui)________________________ 

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 


