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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                         
LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – É um gênero textual curto escrito em prosa, 
geralmente produzido para meios de comunicação, 
por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um 
texto curto, possui uma "vida curta", ou seja, tratam 
de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. 
Portanto, com o passar do tempo, perdem sua 
“validade”, ou seja, ficam fora do contexto. 

Algumas características desse gênero textual 
incluem: 

I. Narrativa curta; 

II. Uso de uma linguagem simples e coloquial; 

III. Presença de poucos personagens; 

IV. Espaço reduzido; 

V. Temas relacionados a acontecimentos cotidianos. 

Estamos falando do(a): 

A) Crônica  B) Romance                 C) Novela 

D) Notícia  E) Fábula 
 

02 – Numerais são palavras que indicam quantidades 
de pessoas ou coisas, bem como a ordenação de 
elementos numa série. Os numerais são 
classificados em, EXCETO: 

A) Cardinais   B) Regressivos 

C) Multiplicativos  D) Fracionários 

E) Ordinais 
  

03 – Com relação à concordância verbal e nominal, 
assinale a alternativa em que há erro: 

A) Discursou diretor e professores. 

B) Helena adorava bolos doces e recheados. 

C) Ela tem pronúncia e vocabulário perfeito. 

D) Haviam muitas pessoas na sala. 

E) Adoro as culturas italiana e japonesa. 
 

04 – Com relação à ordem alfabética, classifique os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  No dicionário, a palavra dissolúvel vem antes de dissolver. 

(     )  No dicionário, a palavra malhado vem depois de malicioso 

(     )  No dicionário, a palavra junípero vem antes de 
justaposição 

(     )  No dicionário, a palavra dissipar vem depois de diurético 

(     )  No dicionário, as palavras iniciadas com a letra K vem 
antes das iniciadas com a letra J 

(     )  A letra Y é a penúltima na ordem alfabética 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, F, F, V  B) V, F, V, F, V, V 

C) V, F, V, V, F, F  D) V, V, V, F, F, F 

E) V, F, V, F, F, V 
 

05 – Assinale a alternativa em que a palavra esteja 
separada de forma CORRETA: 

A) abs.tra.to   B) aca.bar 

C) an.gus.tia.do   D) di.cio.ná.rio 

E) de.fra.u.dar 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

06 – Uma onda de protestos que ocorreu em 2020, 
fez a hashtag #BlackLivesMatter (Vidas Negras 
Importam, em tradução livre) ganhar manifestações 
nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos 
usaram o termo, no online e no offline, como forma 
de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das 
autoridades que resguardem vidas negras. O caso, 
que motivou essa onda de protestos contra o 
racismo nos Estados Unidos, aconteceu no dia 25 de 
maio de 2020.  

Assinale a alternativa que aponta o caso que 
desencadeou essa onda de protestos: 

A) A morte de George Floyd asfixiado por um policial nos 
Estados Unidos. 

B) A morte de George Floyd, morto com um tiro na 
cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado por 
policiais nos EUA. 

C) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi morto 
com um único tiro no peito, enquanto voltava para 
casa depois de ter comprado doces.  

D) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, 
alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas 
costas por policiais. 

E) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser asfixiado 
por um policial nos EUA. 

 

07 – De acordo com matéria publicada no g1 em 04 
de janeiro de 2021, os dois primeiros casos da 
variante do novo coronavírus identificada 
inicialmente no Reino Unido, foram confirmados no 
país. Os casos confirmados da nova variante são de 
uma mulher de 25 anos que teve contato com 
viajantes que passaram pelo Reino Unido e um 
homem de 34 anos que, segundo a secretaria da 
Saúde, se contaminou ao ter contato com esta 
primeira paciente. Ambos os casos são da linhagem 
B.1.1.7, variante que já foi registrada em pelo menos 
outros 17 países. Ela tem mutações que afetam a 
maneira como o vírus se fixa nas células humanas e 
é mais contagiosa. 

Os dois primeiros casos dessa nova variante do 
coronavírus foram confirmados em qual estado 
brasileiro? 

A) Rio Grande do Norte  B) Rio de Janeiro  

C) São Paulo   D) Brasília 

E) Mato Grosso 
 

08 – O assalto ao Banco do Brasil que ocorreu na 
cidade de Criciúma foi confirmado pelas autoridades 
de SC como maior assalto da história do estado. 
Cerca de 30 pessoas assaltaram a tesouraria regional 
do Banco do Brasil, a ação durou menos de 2 horas, 
e teve pessoas feitas de refém, um policial ferido e 30 
quilos de explosivos deixados para trás pelos 
criminosos. 

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a 
data em que este assalto ocorreu: 

A) O assalto ocorreu no fim da noite do dia 30 de 
novembro e início da madrugada de 01 de dezembro 
de 2020 
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B) O assalto ocorreu no início da noite do dia 20 de 
novembro de 2020 

C) O assalto ocorreu entre o fim da noite do dia 20 de 
novembro e início da madrugada do dia 21 de 
novembro de 2020 

D) O assalto ocorreu entre o fim da noite de 31 de 
outubro e início da madrugada de 01 de novembro de 
2020 

E) O assalto ocorreu no início da noite de 01 de 
dezembro de 2020 

 

09 – Com relação às eleições em 2020 do Estado de 
Santa Catarina, qual das cidades abaixo teve 2º 
turno? 

A) Chapecó   B) Florianópolis 

C) Blumenau   D) Lages 

E) Criciúma  
 

10 – A primeira estrofe do Hino Municipal de São 
João do Sul, que se encontra no site oficial do 
município, faz referência à alguns países da Europa, 
que são: 

Marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso: 

(     )  Ucrânia 

(     )  Rússia 

(     )  Alemanha 

(     )  Portugal 

(     )  Inglaterra 

(     )  Polônia 

(     )  Itália 

(     )  Irlanda 

Marque a alternativa com a sequência EXATA: 

A) F, F, F, V, V, F, V, F 

B) F, V, V, F, F, V, V, F 

C) F, F, V, V, V, F, V, F 

D) F, V, V, V, F, F, V, F 

E) F, F, V, V, F, F, V, F 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
MATEMÁTICA  

11 – Uma caixa de sabonetes contém 40 unidades. 
Sabendo que cada sabonete pesa 90g, qual é o peso 
total desta caixa em quilogramas? 

A) 3.600kg  B) 3kg  C) 36,0kg 

D) 360kg  E) 3,6kg 
 

12 – Expressões numéricas são conjuntos de 
números que sofrem operações matemáticas com 
uma ordem de operações preestabelecida. As 
operações matemáticas são: adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. A 
ordem em que elas devem ser resolvidas em uma 
expressão numérica é a seguinte: 

I. Em uma expressão numérica, sempre resolva primeiro as 
potências e raízes antes de qualquer outra operação 
matemática. A única exceção é para o caso em que 

aparecem colchetes, chaves ou parênteses. Vale ressaltar 
que, entre potências e raízes, não há prioridade. 

II. Em segundo lugar, quando não houver mais potências ou 
raízes, devem ser feitas as multiplicações e divisões. 
Entre essas duas, também não há prioridade. Realize 
aquela que aparecer primeiro ou que facilitará os cálculos. 

III. Por último, realize as somas e diferenças. Porém há 
prioridade entre elas, sendo que as somas sempre devem 
ser resolvidas primeiro, independente da ordem em que 
aparecem.   

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Apenas o item II está correto.  

E) Todos os itens estão corretos. 
 

13 – Relacione os sólidos abaixo com a sua 
planificação: 

1.  
(   )  
 

2.  
(   )  
 

3.  
 

(   )  

4.  (   )  
 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 2, 4, 1, 3  B) 1, 3, 2, 4         C) 1, 3, 4, 2 

D) 3, 1, 2, 4  E) 3, 1, 4, 2 
 

14 – Com relação as ordens e classes dos números, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O número 632 possui 3 ordens e uma classe. 

B) O número 5.722 possui duas classes e quatro ordens. 

C) O número 10 possui duas ordens e nenhuma classe.  

D) O número 6.654.567 possui três classes e sete 
ordens. 

E) O número 801.349.652 possui 9 ordens e três 
classes. 
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15 – Resolva o cálculo abaixo: 

98 + 8 . 5 – 31 

Assinale a alternativa com o resultado CORRETO: 

A) 107   B) 499   C) -2.756 

D) 1.116  E) -1.116 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

16 – É um Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
EXCETO: 

A) Protetor auricular   B) Luvas 

C) Álcool Gel    D) Capacete 

E) Máscara 

 

17 – Com relação ao uso de EPIs, são obrigações do 
empregador, EXCETO: 

A) Disponibilizar todos os EPIs necessários e em bom 
estado para os empregados.  

B) Repor de forma gratuita e imediata qualquer EPI, 
sempre que necessário. 

C) Exigir o uso dos EPIs. 

D) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

E) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado, guarda e conservação do EPI. 

 

18 – A coleta seletiva é o método de otimização dos 
processos de destinação adequada do lixo.  A 
importância da coleta seletiva é justamente a 
redução dos impactos ambientais do consumo. 
Quando separamos o lixo, facilitamos muito o seu 
tratamento e diminuímos as chances de impactos 
nocivos para o ambiente e para a saúde da vida no 
planeta, incluindo a vida humana.  

Com relação a este assunto, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Pilhas e baterias não são materiais recicláveis, mas se 
jogarmos esses materiais no meio ambiente, eles irão 
contaminá-lo. Por isso é muito importante fazer o descarte 
desse material de forma adequada. 

(     )  A coleta seletiva de lixo é muito importante para toda a 
sociedade, pois muitas pessoas que trabalham com a 
coleta de lixo garantem renda para a família. Além disso, 
fazendo a separação do material que pode ser reutilizado, 
estaremos ajudando a diminuir a poluição dos solos e dos 
rios. 

(     )  As lâmpadas fluorescentes não devem ser descartados 
junto com o lixo orgânico pois dentro delas existe um tipo 
de vapor de mercúrio, que é um gás tóxico e que 
contamina o ar quando quebrada. 

(     )  A coleta seletiva consiste no reaproveitamento de 
materiais para a fabricação de matéria-prima. Ou seja, os 
materiais como vidro, plástico e papel são reutilizados 
para gerarem outros. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V     B) V, V, V, F             C) V, V, F, F  

D) F, V, F, F         E) F, V, F, V 

19 – A lavagem de roupas vai além de apenas colocar 
água e sabão. Ter organização é o segredo para um 
bom resultado. Lavar roupa engloba muitas coisas 
como por exemplo, o local para armazenar roupa 
suja, lavar a roupa, secar a roupa, etc. Com relação a 
este assunto, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Separar as roupas por cores e tipos de tecido é 
essencial para garantir a eficiência e evitar manchas.  

B) Sempre confira a etiqueta das roupas para saber se 
ela pode ser levada na máquina, qual temperatura de 
água ideal, quais produtos devem ser utilizados e 
outras indicações sobre a melhor maneira de 
preservar a peça. 

C) Coloque produtos como sabão e amaciantes 
diretamente em contato com os tecidos, pois aumenta 
a sua eficácia. 

D) Espere para ter uma grande quantidade de peças 
para lavar de uma só vez, para economizar água e 
energia elétrica.  

E) Caso algo esteja manchado ou encardido, faça uma 
pré-lavagem deixando essas peças de molho. 

 

20 – Para ter uma vida saudável é necessário, dentre 
outras medidas, manter bons hábitos de higiene. A 
oferta de água potável e o saneamento básico são 
imprescindíveis para a saúde da população. Porém, 
não devemos esperar apenas por intervenções 
externas para conquistarmos de fato uma boa saúde. 

Sendo assim, assinale a alternativa que NÃO 
apresenta um hábito de higiene pessoal e coletiva: 

A) Lavar frequentemente as mãos 

B) Ao lavar as mãos, não esquecer das unhas 

C) Tomar banho semanalmente 

D) Lavar sempre os alimentos antes de consumi-los 

E) Se atentar para a limpeza do ambiente de trabalho, 
mantendo mesa e objetos que utiliza sempre bem 
higienizados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I 

16 – É um Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
EXCETO: 

A) Protetor auricular   B) Luvas 

C) Álcool Gel    D) Capacete 

E) Máscara 

 

17 – Com relação ao uso de EPIs, são obrigações do 
empregador, EXCETO: 

A) Disponibilizar todos os EPIs necessários e em bom 
estado para os empregados.  

B) Repor de forma gratuita e imediata qualquer EPI, 
sempre que necessário. 

C) Exigir o uso dos EPIs. 

D) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

E) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado, guarda e conservação do EPI. 
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18 – A coleta seletiva é o método de otimização dos 
processos de destinação adequada do lixo.  A 
importância da coleta seletiva é justamente a 
redução dos impactos ambientais do consumo. 
Quando separamos o lixo, facilitamos muito o seu 
tratamento e diminuímos as chances de impactos 
nocivos para o ambiente e para a saúde da vida no 
planeta, incluindo a vida humana.  

Com relação a este assunto, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Pilhas e baterias não são materiais recicláveis, mas se 
jogarmos esses materiais no meio ambiente, eles irão 
contaminá-lo. Por isso é muito importante fazer o descarte 
desse material de forma adequada. 

(     )  A coleta seletiva de lixo é muito importante para toda a 
sociedade, pois muitas pessoas que trabalham com a 
coleta de lixo garantem renda para a família. Além disso, 
fazendo a separação do material que pode ser reutilizado, 
estaremos ajudando a diminuir a poluição dos solos e dos 
rios. 

(     )  As lâmpadas fluorescentes não devem ser descartados 
junto com o lixo orgânico pois dentro delas existe um tipo 
de vapor de mercúrio, que é um gás tóxico e que 
contamina o ar quando quebrada. 

(     )  A coleta seletiva consiste no reaproveitamento de 
materiais para a fabricação de matéria-prima. Ou seja, os 
materiais como vidro, plástico e papel são reutilizados 
para gerarem outros. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V     

B) V, V, V, F            

C) V, V, F, F  

D) F, V, F, F         

E) F, V, F, V 
 

19 – A lavagem de roupas vai além de apenas colocar 
água e sabão. Ter organização é o segredo para um 
bom resultado. Lavar roupa engloba muitas coisas 
como por exemplo, o local para armazenar roupa 
suja, lavar a roupa, secar a roupa, etc. Com relação a 
este assunto, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Separar as roupas por cores e tipos de tecido é 
essencial para garantir a eficiência e evitar manchas.  

B) Sempre confira a etiqueta das roupas para saber se 
ela pode ser levada na máquina, qual temperatura de 
água ideal, quais produtos devem ser utilizados e 
outras indicações sobre a melhor maneira de 
preservar a peça. 

C) Coloque produtos como sabão e amaciantes 
diretamente em contato com os tecidos, pois aumenta 
a sua eficácia. 

D) Espere para ter uma grande quantidade de peças 
para lavar de uma só vez, para economizar água e 
energia elétrica.  

E) Caso algo esteja manchado ou encardido, faça uma 
pré-lavagem deixando essas peças de molho. 

 

20 – Para ter uma vida saudável é necessário, dentre 
outras medidas, manter bons hábitos de higiene. A 
oferta de água potável e o saneamento básico são 
imprescindíveis para a saúde da população. Porém, 
não devemos esperar apenas por intervenções 
externas para conquistarmos de fato uma boa saúde. 

Sendo assim, assinale a alternativa que NÃO 
apresenta um hábito de higiene pessoal e coletiva: 

A) Lavar frequentemente as mãos 

B) Ao lavar as mãos, não esquecer das unhas 

C) Tomar banho semanalmente 

D) Lavar sempre os alimentos antes de consumi-los 

E) Se atentar para a limpeza do ambiente de trabalho, 
mantendo mesa e objetos que utiliza sempre bem 
higienizados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 

16 – É um Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
EXCETO: 

A) Protetor auricular   B) Luvas 

C) Álcool Gel    D) Capacete 

E) Máscara 

 

17 – Com relação ao uso de EPIs, são obrigações do 
empregador, EXCETO: 

A) Disponibilizar todos os EPIs necessários e em bom 
estado para os empregados.  

B) Repor de forma gratuita e imediata qualquer EPI, 
sempre que necessário. 

C) Exigir o uso dos EPIs. 

D) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

E) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado, guarda e conservação do EPI. 

 

18 – A coleta seletiva é o método de otimização dos 
processos de destinação adequada do lixo.  A 
importância da coleta seletiva é justamente a 
redução dos impactos ambientais do consumo. 
Quando separamos o lixo, facilitamos muito o seu 
tratamento e diminuímos as chances de impactos 
nocivos para o ambiente e para a saúde da vida no 
planeta, incluindo a vida humana.  

Com relação a este assunto, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Pilhas e baterias não são materiais recicláveis, mas se 
jogarmos esses materiais no meio ambiente, eles irão 
contaminá-lo. Por isso é muito importante fazer o descarte 
desse material de forma adequada. 

(     )  A coleta seletiva de lixo é muito importante para toda a 
sociedade, pois muitas pessoas que trabalham com a 
coleta de lixo garantem renda para a família. Além disso, 
fazendo a separação do material que pode ser reutilizado, 
estaremos ajudando a diminuir a poluição dos solos e dos 
rios. 

(     )  As lâmpadas fluorescentes não devem ser descartados 
junto com o lixo orgânico pois dentro delas existe um tipo 
de vapor de mercúrio, que é um gás tóxico e que 
contamina o ar quando quebrada. 

(     )  A coleta seletiva consiste no reaproveitamento de 
materiais para a fabricação de matéria-prima. Ou seja, os 
materiais como vidro, plástico e papel são reutilizados 
para gerarem outros. 
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Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V   B) V, V, V, F             C) V, V, F, F  

D) F, V, F, F          E) F, V, F, V 

 

19 – Fachadas de vidro, seja em arranha-céus, em 
prédios baixos ou até mesmo residências são um 
atrativo estético para as construções. Mas além da 
instalação, é preciso que, de tempo em tempo, seja 
feita corretamente a manutenção e limpeza da 
estrutura, a fim de mantê-la em bom estado.  

Sendo assim, com relação a limpeza de vidros e 
janelas, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Para limpeza em construções baixas é possível trabalhar 
do chão, com a ajuda de escovas e rodos equipados com 
hastes de longo alcance. 

(     )  Evite usar máquinas que geram jatos de pressão de água, 
pois isso pode comprometer a estrutura. 

(     )  Para tornar a limpeza de vidros mais eficiente, é 
recomendado o uso de produtos abrasivos e que possam 
causar corrosão. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V 

B) V, F, V 

C) V, F, F 

D) F, V, F 

E) V, V, F 

 

20 – Para ter uma vida saudável é necessário, dentre 
outras medidas, manter bons hábitos de higiene. A 
oferta de água potável e o saneamento básico são 
imprescindíveis para a saúde da população. Porém, 
não devemos esperar apenas por intervenções 
externas para conquistarmos de fato uma boa saúde. 

Sendo assim, assinale a alternativa que NÃO 
apresenta um hábito de higiene pessoal e coletiva: 

A) Lavar frequentemente as mãos 

B) Ao lavar as mãos, não esquecer das unhas 

C) Tomar banho semanalmente 

D) Lavar sempre os alimentos antes de consumi-los 

E) Se atentar para a limpeza do ambiente de trabalho, 
mantendo mesa e objetos que utiliza sempre bem 
higienizados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 

16 – É um Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
EXCETO: 

A) Protetor auricular 

B) Luvas 

C) Álcool Gel 

D) Capacete 

E) Máscara 

17 – Com relação ao uso de EPIs, são obrigações do 
empregador, EXCETO: 

A) Disponibilizar todos os EPIs necessários e em bom 
estado para os empregados.  

B) Repor de forma gratuita e imediata qualquer EPI, 
sempre que necessário. 

C) Exigir o uso dos EPIs. 

D) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

E) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado, guarda e conservação do EPI. 

  

18 – O trabalho em máquinas e equipamentos é 
muito comum no dia a dia de inúmeros trabalhadores 
do nosso país. Para garantir a proteção dos 
trabalhadores, existe uma norma regulamentadora 
que é responsável por estabelecer as medidas de 
segurança nessas atividades. Essa NR define as 
referências técnicas, os princípios fundamentais e 
medidas de proteção para garantir a saúde e a 
integridade de trabalhadores envolvidos no processo 
operacional de Máquinas e Equipamentos, 
estabelecendo assim os requisitos mínimos de 
segurança do trabalho que Máquinas e 
Equipamentos devem abranger para a prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho.  

De que NR estamos falando? 

A) NR 12    

B) NR 35 

C) NR 06    

D) NR 15 

E) NR 20 

 

19 – O motor é o componente do trator que mais 
requer manutenção preventiva. Para o seu correto 
funcionamento, o motor possui quatro sistemas, 
sendo estes, EXCETO: 

A) Sistema de alimentação de ar 

B) Sistema de lubrificação 

C) Sistema de arrefecimento 

D) Sistema de alimentação de combustível  

E) Sistema de embreagem 

 

20 – Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) 
servem para proteger o ambiente de trabalho, são 
medidas de segurança que são adotadas para 
diminuir ou eliminar os riscos ambientais. Os EPCs 
são equipamentos que garantem essa proteção e são 
muito eficientes. 

São tipos de EPC, EXCETO: 

A) Placas de Sinalização. 

B) Sistema de Iluminação de Emergência. 

C) Extintores de incêndio. 

D) Exaustores. 

E) Balaclavas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
MOTORISTA II 

16 – De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
são infrações médias, EXCETO: 

A) Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, 
em fila única, os veículos de tração ou propulsão 
humana e os de tração animal, sempre que não 
houver acostamento ou faixa a eles destinados. 

B) Usar buzina em locais e horários proibidos pela 
sinalização. 

C) Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de 
posição, quando o veículo estiver parado, para fins de 
embarque ou desembarque de passageiros e carga 
ou descarga de mercadorias. 

D) Quando o veículo estiver em movimento, deixar de 
manter acesa a luz baixa de dia, nos túneis providos 
de iluminação pública e nas rodovias. 

E) Dirigir o veículo com o braço do lado de fora. 

 

17 – Ainda de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, as provas ou competições desportivas, 
inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, 
só poderão ser realizadas mediante prévia permissão 
da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a 
via e dependerão de: 

I. Autorização expressa da respectiva confederação 
desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas; 

II. Caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à 
via; 

III. Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de 
terceiros; 

IV. Prévio recolhimento do valor correspondente aos custos 
operacionais em que o órgão ou entidade permissionária 
incorrerá 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

18 – A placa de PARE na cor vermelha obriga o 
condutor a parar o veículo antes de entrar na via. Ela 
é a única das placas de trânsito em formato 
octogonal. Essa placa é uma placa de: 

A) Advertência 

B) Regulamentação 

C) Orientação 

D) Educativa 

E) Identificação 

 

19 – O risco de incêndio em acidentes de trânsito é 
alto quando o ocorre vazamento de combustível. 
Nesses casos, ao realizar os primeiros socorros é 
importante deixar o extintor de incêndio pronto para 
uso e em um local de fácil acesso. Para usar um 

extintor de incêndio, é importante seguir as 
seguintes instruções, EXCETO: 

A) Mantenha o extintor em pé, na posição vertical; 

B) Quebre o lacre e acione o gatilho; 

C) Dirija o jato para a base das chamas, e não para o 
meio do fogo; 

D) Faça movimentos em forma de leque, cobrindo toda a 
área em chamas; 

E) Jogue o conteúdo aos poucos empregando pequenas 
grandes quantidades de produto. 

 

20 – Seu veículo dispõe de equipamentos e sistemas 
importantes para evitar situações de perigo que 
possam levar a acidentes, como freios, suspensão, 
sistema de direção, iluminação, pneus e outros. 
Manter esses equipamentos em boas condições é 
importante para que eles cumpram suas funções. 

Com relação aos pneus, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Calibragem: siga as recomendações do fabricante do 
veículo, observando a situação de carga (vazio e 
carga máxima). Pneus murchos têm sua vida útil 
diminuída, prejudicam a estabilidade, aumentam o 
consumo de combustível e reduzem a aderência em 
piso com água. 

B) Desgaste: o pneu deverá ter sulcos de, no mínimo, 
1,6 milímetros de profundidade. A função dos sulcos 
é permitir o escoamento de água para garantir 
perfeita aderência ao piso e a segurança, em caso de 
piso molhado. 

C) Deformações na carcaça: veja se os pneus não têm 
bolhas ou cortes. Estas deformações podem causar 
um estouro ou uma rápida perda de pressão. 

D) Dimensões irregulares: não use pneus de modelo ou 
dimensões diferentes das recomendadas pelo 
fabricante para não reduzir a estabilidade e desgastar 
outros componentes da suspensão. 

E) Você pode identificar outros problemas de pneus com 
facilidade. Vibrações do volante indicam possíveis 
problemas com calibragem das rodas. O veículo 
puxando para um dos lados indica um possível 
problema com o balanceamento dos pneus ou com o 
alinhamento da direção. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

16 – A dengue é uma doença típica de áreas tropicais 
e subtropicais, causada por arbovírus do gênero 
Flavivírus, geralmente de caráter epidêmico (que 
atinge um número muito grande de pessoas em um 
dado momento), ela é transmitida, no Brasil e na Ásia 
pelos mosquitos? 

A) Aedes vivírus (Brasil) e Aedes albopictus (Ásia) 

B) Aedes albopictus (Brasil) e Aedes aegypti (Ásia) 

C) Aedes egipti (Brasil) e Aedes aegypti (Ásia) 

D) Aedes aegypti (Brasil) e Aedes albopictus (Ásia) 

E) Aedes abopitus (Brasil) e Aedes troptuos (Ásia) 
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17 – Conforme Lei Federal nº 11.350, de 05 de 
outubro de 2006, o Agente de Combate às Endemias 
tem como atribuição o exercício de atividades de 
vigilância, prevenção e controle de doenças e 
promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 
de cada ente federado.  

São consideradas atividades típicas do Agente de 
Combate às Endemias, em sua área geográfica de 
atuação, EXCETO: 

A) Desenvolvimento de ações educativas e de 
mobilização da comunidade relativas à prevenção e 
ao controle de doenças e agravos à saúde;   

B) Realização de ações de prevenção e controle de 
doenças e agravos à saúde, em interação com o 
Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção 
básica;  

C) Divulgação de informações para a comunidade sobre 
sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de 
doenças e sobre medidas de prevenção individuais e 
coletivas; 

D) Cadastramento e atualização da base de imóveis 
para planejamento e definição de estratégias de 
prevenção e controle de doenças;  

E) Execução de ações de controle de praga, com a 
inutilização de medidas de controle químico e 
biológico, manejo instrumental e outras ações de 
manejo integrado de vetores. 

 

18 – Devido à complexidade do mecanismo de 
transmissão da esquistossomose e diversidade dos 
fatores condicionantes, o controle da doença 
depende de várias ações preventivas, tais como: 

I. Diagnóstico e vigilância precoce e tratamento 
inoportuno;  

II. Vigilância e controle dos hospedeiros intermediários;  

III. Ações educativas em saúde; 

IV. Ações de saneamento para modificação das condições 
domiciliares e ambientais favoráveis à transmissão. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens II e IV estão corretos 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretas 

D) Todos os itens estão corretos 

E) Nenhum item está correto 
 

19 – Todo atendimento por acidente de animal 
potencialmente transmissor da raiva deve ser 
notificado pelos serviços de saúde, por meio da 
Ficha de Investigação de Atendimento Antirrábico do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN). A ficha deve ser devidamente preenchida e 
inserida no SINAN, independentemente de o paciente 
ter indicação de receber vacina ou soro.  

Quanto tempo após a notificação de um caso de 
raiva deve-se iniciar a investigação epidemiológica, 
para que as medidas de controle possam ser 
adotadas? 

A) Imediatamente ou até 24hs 

B) Imediatamente ou até 12hs 

C) Imediatamente ou até 72hs 

D) Imediatamente ou até 48hs 

E) Imediatamente ou até 8hs 

 

20 – A leptospirose é uma doença infecciosa febril 
aguda que resulta da exposição direta ou indireta a 
urina de animais (principalmente ratos) infectados 
pela bactéria Leptospira; sua penetração ocorre 
através da pele com lesões, pele íntegra imersa por 
longos períodos em água contaminada ou através de 
mucosas. O período de incubação, ou seja, tempo 
entre a infecção da doença até o momento que a 
pessoa leva para manifestar os sintomas pode variar 
de: 

A) 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias. 

B) 1 a 15 dias e normalmente ocorre entre 2 a 10 dias. 

C) 1 a 20 dias e normalmente ocorre entre 5 a 15 dias 

D) 1 a 17 dias e normalmente ocorre entre 3 a 10 dias 

E) 1 a 25 dias e normalmente ocorre entre 7 a 20 dias. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13595.htm#art3

