
MUNICÍPIO DE RIQUEZA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 008/2017 

17 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

CARGO: 
Operador de Máquinas I 

 
INSTRUÇÕES 

Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 18 de dezembro 
de 2017, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 19 e 20 de dezembro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 
01) É a parte da gramática que estuda a forma e 
a estrutura das palavras da língua, ou seja, os 
elementos que as constituem. 
 
a) Morfologia 
b) Fonologia 
c) Ortografia 
d) Antônimo 
e) Sinônimo 
 
02) Acerca dos Encontros Vocálicos, são Hiatos, 
exceto: 
 
a) Paraguai 
b) Enjoo 
c) Álcool 
d) Baú 
e) Joelho 
 
03) De acordo com o Dicionário o significado de 
imensurável é: 
 
a) Que está para acontecer. 
b) Que apresenta perigo. 
c) Sem defeito. 
d) Que não pode esgotar. 
e) Que não se pode contar. 
 
04) São palavras acentuadas, exceto: 
 
a) Imobiliária 
b) Adaptável 
c) Bafafá 
d) Áudio 
e) Télinha 
 
05) São palavras escritas com J, exceto: 
 
a) Cereja 
b) Laranjeira 
c) Manjericão 
d) Contájio 
e) Viaje  
 

Matemática 
 
06) O Município de Riqueza (SC) realizou um 
evento de final de ano no ginásio municipal. 
Sabendo que o ginásio tem capacidade para 300 
pessoas e que ele foi ocupado com 48% de sua 
capacidade, quantas pessoas haviam no 
evento? 
 
a) 260 
b) 144 
c) 180 
d) 200 
e) 120 
 

07) Celeste foi a feira do agricultor no Município 
de Riqueza (SC) e comprou 01 dúzia de ovos (R$ 
3,99 a dúzia), 02kg de batata doce (R$ 2,00 o kg), 
01 litro de vinagre (R$ 4,00 a unidade) e 01 
melancia (R$ 12,00 a unidade). Sabendo que ele 
pagou as compras com uma nota de R$ 50,00, 
quanto recebeu de troco? 
 
a) R$ 24,90 
b) R$ 32,50 
c) R$ 26,01 
d) R$ 19,90 
e) R$ 29,01 
 
08) Um funcionário público reside no Município 
de Caibi (SC) e desloca-se diariamente ao 
Município de Riqueza (SC) para trabalhar. 
Sabendo que a distância entre os Municípios é 
de 10km e esse funcionário vai de manhã e volta 
ao fim do dia para Caibi (SC), quantos km ele 
percorre em 21 dias? 
 
a) 210km 
b) 420km 
c) 360km 
d) 120km 
e) 180km 
 
09) Um veículo vai transportar uma carga de 
1.800kg. Convertendo em toneladas, teremos: 
 
a) 18t. 
b) 81t. 
c) 1,8t. 
d) 180t. 
e) 8t. 
 
10) Resolvendo (√� + √�� + √���), temos: 
 
a) 120 
b) 160 
c) 70 
d) 20 
e) 16 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11) Qual foi o time que se consagrou campeão 
do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017 
da Série A (61ª edição)?   
  
a) Grêmio. 
b) Palmeiras. 
c) Santos. 
d) Corinthians. 
e) Cruzeiro. 
 
12) Em 2018 o Município de Riqueza (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
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a) 25 
b) 26 
c) 27 
d) 28 
e) 29 
 
13) Acerca do Município de Riqueza (SC), leia as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 

I. O Município denominou-se “Riqueza” por 
haver muita madeira de lei, tais como: 
Cedro, Gabriúva, Angíco, Grápia e outras, 
as quais tinham um elevado preço 
constituindo assim uma verdadeira Riqueza 
em madeira.  

II. O clima predominante no Município é 
subtropical úmido. 

III. O Município é banhado pelos Rios Antas, 
Iracema, e vários riachos e córregos. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
14) O Município de Riqueza (SC) foi elevado à 
categoria de município com a denominação de 
Riqueza, pela Lei Estadual n.º 8.479, 
desmembrado do Município de: 
 
a) Mondaí (SC). 
b) Iraceminha (SC). 
c) Caibi (SC). 
d) Descanso (SC). 
e) Cunha Porã (SC). 
 
15) Recentemente completou um ano desde a 
tragédia da Chapecoense. A investigação sobre a 
responsabilidade da queda do avião ainda está em 
tramitação. Os governos da Colômbia, Bolívia e 
Brasil estão envolvidos nos processos 
investigativos. A tragédia ocorreu no dia 29 de 
novembro de 2016 na Colômbia, quando morreram: 
 
a) 71 pessoas. 
b) 121 pessoas. 
c) 76 pessoas. 
d) 68 pessoas. 
e) 77 pessoas. 
 

Conteúdos Específicos 
 
16) Acerca das atribuições do cargo/função de 
Operador de Máquinas I, leia as afirmações 
abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I. Efetuar pequenos reparos na máquina sob 
sua responsabilidade. 

II. Operar máquinas como: trator de pneus, 
rolo compactador, perfuratriz, escavadeira 

hidráulica e outros equipamentos 
rodoviários, industriais e agrícolas. 

III. Proceder ao controle contínuo de consumo 
de combustível, lubrificação e manutenção 
em geral. 

IV. Manter atualizada a sua carteira nacional de 
habilitação e a documentação da máquina. 

 
a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Somente II e IV estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
17) O Código de Trânsito Brasileiro – CTB foi 
instituído através da Lei 9.503, de 23 de 
setembro de: 
 
a) 1994 
b) 1997 
c) 2004 
d) 2007 
e) 1984 
 
18) As vias urbanas são classificadas em, 
exceto: 
 
a) Via local. 
b) Via coletora.  
c) Via arterial. 
d) Via de trânsito rápido. 
e) Estradas. 
 
19) É o seguro que cobre danos pessoais 
causados por veículos automotores de vias 
terrestres ou por sua carga e pessoas 
transportadas ou não. O seguro oferece uma 
cobertura para morte, invalidez permanente, 
além de reembolsar despesas médicas e 
hospitalares. Também é um procedimento de 
pagamento anual. Trata-se do: 
 
a) Seguro DPVAT. 
b) Seguro COMPULSÓRIO. 
c) Seguro AUTOMOTOR. 
d) Seguro VIDA. 
e) Seguro SAÚDE. 
 
20) (Primeiros Socorros) Nome dado à ruptura 
ou à quebra de um osso do corpo humano, 
sendo mais comuns de braços e pernas: 
 
a) Fratura. 
b) Queimadura. 
c) Hemorragia. 
d) Envenenamento. 
e) Convulsão. 
 
21) Acerca da simbologia padrão do painel dos 
veículos, marque a segunda coluna de acordo 
com as imagens e depois assinale a alternativa 
correta: 
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1.  2. 3. 4.  
 
(___) Pisca 
(___) Bateria 
(___) Freio 
(___) Pressão do óleo 
 
Respectivamente temos: 
 
a) 1 – 2 – 3 – 4 
b) 4 – 3 – 2 – 1 
c) 4 – 3 – 1 – 2  
d) 2 – 3 – 4 – 1 
e) 3 – 2 – 1 – 4  
 
22) A placa de sinalização de regulamentação 
abaixo indica: 

 
a) Proibido trânsito de caminhão. 
b) Circulação exclusiva de ônibus e caminhão. 
c) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte 

mantenham-se à direita. 
d) Circulação exclusiva de caminhão. 
e) Comprimento máximo permitido. 
 
23) A placa de sinalização de regulamentação 
abaixo indica: 

 
a) Velocidade controlada por radar. 
b) Semáforo à frente. 
c) Velocidade máxima permitida. 
d) Parada obrigatória. 
e) Dê a preferência. 
 
24) A placa de sinalização de advertência abaixo 
indica: 

 
 

a) Pista escorregadia. 
b) Projeção de cascalho. 
c) Declive acentuado. 
d) Pista irregular. 
e) Depressão. 

25) A placa de sinalização de advertência abaixo 
indica: 

 
a) Início de pista dupla. 
b) Ponte estreita. 
c) Estreitamento de pista ao centro. 
d) Fim de pista dupla. 
e) Sentido duplo. 
 
 
 
 
 
 


