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CONHECIMENTOS GERAIS
(5 questões)
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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(5 questões)
6. A manutenção do veículo é de grande importância, devendo o condutor
tomar alguns cuidados como:
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a. Dentro do prazo, realizar as trocas de óleo lubrificante do
motor, câmbio, diferencial, bem como fluído de freio e de
direção hidráulica
b. Realizar a manutenção apenas quando do aviso prévio do
departamento responsável
c. Sempre que for alertado por amigos
d. Nenhuma das alternativas
7. A placa abaixo informa:

a.
b.
c.
d.

Somente tráfego de tratores
Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras
Proibido veículos pesados
Proibido trânsito de ônibus

8. A segurança na condução de um veículo depende:
a. Apenas da sinalização da via
b. Do licenciamento do veículo
c. Do trânsito
d. Do comportamento adequado do condutor
9. Para utilizar o telefone celular, o condutor deve:
a. Atender se a ligação for uma emergência
b. Atender somente se a ligação for referente ao seu trabalho
c. Parar o veículo no acostamento
d. Quando for mensagem rápida
10. Todo veículo deve obrigatoriamente possuir documentos de identificação.
Os documentos necessários são:
a. CRV – Certificado de Registro do Veículo e CRLV –
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
b. DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres e CRV- Certificado de
Registro do Veículo
c. CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo e
CNH – Carteira Nacional de habilitação
d. Todas as alternativas
__________________(destaque aqui)________________________
ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS
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