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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. O Papa Francisco é o primeiro Papa nascido: 

a) No Chile 
b) Na Argentina 

c) Na Venezuela 

d) No Paraguai 
 

02. O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal, que entrou em vigência 

no dia 26 de junho de 2014 e valerá por 10 anos. Estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no 

campo da educação. Esse plano foi aprovado no Município de Otacilio Costa em que mês deste ano? 

a) Maio 

b) Junho 

c) Julho 

d) Agosto 

 

03. O PIS é um programa criado pelo Governo Federal com o objetivo de promover a integração do trabalhador com 

o crescimento e desenvolvimento das empresas, possibilitando que haja uma maior distribuição da renda 

nacional, equilibrando a economia do país. Qual das alternativas abaixo traz informação errada a respeito de 

quem tem direto a receber o PIS 2015:  

a) Cidadãos cadastrados no PIS até 2010. 

b) Cidadãos que não tiveram a carteira assinada em 2014, mas trabalharam fazendo “bicos. 

c) Cidadãos que trabalharam por pelo menos 30 dias de carteira assinada em 2014. 

d) Cidadãos que tiveram seus dados informados na RAIA – Relação Anual de Informações Sociais. 

 

04. Por que o nome do município é Otacílio Costa?  

a) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um religioso que abençoou muitos fieis em uma época de crise 

no município.  

b) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão bondoso que ajudava as pessoas na época que a 

terra não estava em boas condições de plantio. 

c) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, antigo dono das terras em que o povoado se desenvolveu. 

d) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão que plantava eucalipto na região. 

 

05. Qual dos municípios abaixo não é limítrofe ao município de Otacílio Costa: 

a) Ponte Alta 

b) Pouso Redondo 

c) Ibirama 

d) Agrolândia 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 
06. Artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro: 

 

“Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a ________ decigramas por litro de sangue, ou de qualquer 
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Infração - gravíssima; Penalidade - 
multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir; Medida administrativa - retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.” 
Assinale a alternativa que completa adequadamente o artigo acima com a quantidade máxima de álcool tolerada, 

por litro de sangue, dentro dos limites legais: 
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a) 6 decigramas 

b) 8 decigramas 
c) 5 decigramas 

d) 4 decigramas  
 

07. A maioria dos acidentes é causada por: 

a) Descumprimento das ordens dos agentes de trânsito 
b) Falha humana 

c) Excesso de cuidados do agente 
d) Condições adversas de luz e tempo 

 

08. O condutor defensivo é aquele que: 
a) Ultrapassa outro veículo pela direita. 

b) Circula em velocidade adequada à via. 
c) Ultrapassa nos viadutos e pontes. 

d) Circula em alta velocidade em qualquer situação. 

 
09. O acessório de uso não obrigatório e que tem como função diminuir o impacto do corpo do condutor com o 

veículo, em caso de acidente, é: 
a) Banco reclinável 

b) Cinto de segurança 
c) Encosto de cabeça 

d) Airbag 

 

10. É necessário fazer, o mais rápido possível, a sinalização do local do acidente para: 

a) Forçar outros motoristas a parar. 

b) Interromper o trânsito. 

c) Evitar a ocorrência de novos acidentes. 

d) Solicitar recursos posteriores. 

 

11. Compete ao CONTRAN: 

 

I- estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE; 

II- Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, 
e registro e licenciamento de veículos; 

III- coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. 

 

Estão corretos os itens: 

a) I e II 
b) I e III 

c) II e III 
d) I, II e III 

 

12. Os veículos classificam-se quanto à tração, exceto em: 

a) Elétrico 

b) De propulsão humana 
c) Triciclo 

d) De tração animal 

 

13. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, exceto quando: 

a) For alterada qualquer característica do veículo. 

b) Houver mudança de categoria. 
c) For transferida a propriedade. 

d) O proprietário mudar de domicílio ou residência mesmo dentro da mesma cidade. 
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14. Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias é uma infração: 

a) Leve 
b) Média 

c) Grave 

d) Gravíssima 
 

15. A placa abaixo indica ao condutor: 

 

 
 

a) Pista com acostamento defeituoso. 

b) Pista sinuosa à direita. 
c) Pista sinuosa à esquerda. 

d) Pista sem curvas sinuosas. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


