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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 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

O jardim secreto 

No início do século XX, Mary Lennox vive na Índia com os 
pais, que não lhe dão afeto nem atenção. Uma epidemia de 
cólera mata o casal, e, seis meses depois, Mary, uma menina 
de 10 anos apática e sem graça, mimada, voluntariosa, que 
não sabe amar e não tem amigos, desembarca na Inglaterra 
para viver com o tio em Yorkshire, na mansão Misselthwaite, 
uma construção sombria e labiríntica com mais de cem quartos. 

Deslocada e assustada, a menina, sem ter o que fazer, 
começa a explorar a mansão e seus arredores, cheios de 
jardins e hortas. Com a curiosidade despertada, descobre que 
um dos jardins estava trancado havia dez anos e a chave, 
enterrada não se sabia onde: o tio proibira a entrada de 
qualquer pessoa. Mary acaba ficando amiga do velho jardineiro 
e de um passarinho especial, um pintarroxo, que a leva até a 
chave. E ela pode, finalmente, entrar no jardim. 

A narrativa é fluente, e o leitor fica preso à história, ansioso 
por saber o que vai acontecer. Traz também uma visão 
extremamente positiva e rica do contato com a terra, da vida 
simples e dos valores essenciais das pessoas do campo. 
Impossível não se apaixonar pelas personagens e pela história, 
publicada em 1911, que faz rir, chorar, sonhar. 

Frances Hodgson Burnett.  
 

01 – Assinale a alternativa em a palavra destacada 
em um dos fragmentos retirados do texto apresente 
um numeral: 

A) Uma epidemia de cólera mata o casal. 

B) Com a curiosidade despertada, descobre que um dos 
jardins estava trancado. 

C) Mary, uma menina de 10 anos apática e sem graça.  

D) Traz também uma visão extremamente positiva e rica 
do contato com a terra. 

E) Nenhuma das alternativas. 

 

02 – No fragmento “Traz também uma visão 
extremamente positiva e rica do contato com a 
terra”, a palavra destacada traz um sentido de: 

A) Oposição   B) Soma  

C) Intensidade   D) Tempo 

E) Dúvida 

 

03 – O texto acima é? 

A) Um conto   B) Uma fábula 

C) Um romance   D) Uma resenha 

E) Uma crônica 

 

04 – Assinale a alternativa em que a palavra 
destacada apresenta um adjetivo: 

A) No início do século XX, Mary Lennox vive na Índia 
com os pais 

B) na mansão Misselthwaite, uma construção sombria e 
labiríntica com mais de cem quartos.  

C) A menina, sem ter o que fazer, começa a explorar a 
mansão e seus arredores, cheios de jardins e hortas. 

D) E ela pode, finalmente, entrar no jardim.  

E) A narrativa é fluente, e o leitor fica preso à história, 
ansioso por saber o que vai acontecer 

 

05 – Assinale a alternativa em que a separação 
silábica esteja INCORRETA: 

A) e-pi-de-mi-a 

B) vo-lun-ta-ri-o-sa 

C) che-io 

D) cu-ri-o-si-da-de 

E) jar-di-nei-ro 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
ATUALIDADES 

06 – O submarino KRI Nanggala-402  com 53 pessoas 
a bordo perdeu contato com a Marinha _________ 
enquanto realizava manobras de treinamento nas 
águas ao norte da ilha de Bali em 21 de abril de 2021. 
O Ministério da Defesa do país diz que o submarino 
perdeu contato após receber autorização para 
mergulhar. Segundo a mídia local, a Marinha acredita 
que a embarcação afundou em uma depressão a 700 
metros de profundidade. Equipes de resgate 
encontraram um vazamento de óleo perto do local 
onde a embarcação submergiu, segundo 
autoridades.  

Complete a lacuna de forma CORRETA: 

A) da China 

B) da Coreia 

C) da Indonésia 

D) do Líbano 

E) de Taiwan 
 

07 – Começou, em 22 de abril de 2021, a Cúpula de 
Líderes sobre o Clima, organizada pelo governo dos 
Estados Unidos. Os governantes de mais de 40 
países participaram do evento, que também serve 
como uma preparação para a COP26, um fórum das 
Nações Unidas sobre o mesmo tema, marcado para 
novembro. 

Com relação a este assunto e matéria publicada no 
portal g1, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  O presidente Joe Biden, que organizou e abriu o encontro 
dos líderes, afirmou que os Estados Unidos, responsáveis 
por 15% das emissões globais, têm um plano para cortar 
em 50% as emissões de gases de efeito estufa até o ano 
de 2030. 

(     )  Xi Jinping, da China, afirmou que o país vai limitar o 
consumo de carvão mineral como fonte de energia entre 
os anos de 2021 e 2025 e acabar com esse tipo de 
geração energética nos anos seguintes, com o fim total 
em 2030. 

(     )  O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que é 
preciso incluir os custos ambientais no comércio de bens 
e serviços e que sem isso não haverá uma transição para 
uma economia verde. 

(     )  O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil se 
compromete a zerar até 2030 o desmatamento ilegal, 
reduzir as emissões e buscar neutralidade climática até 
2060. 
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Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V 

B) V, V, V, F 

C) V, F, V, F 

D) V, F, F, V 

E) V, V, F, F 

 

08 – As Olimpíadas 2021 estão se aproximando. No 
segundo semestre deste ano, está previsto para 
acontecer o principal evento esportivo do mundo. 
Atletas de diversas modalidades e de diferentes 
partes do mundo estarão competindo pelas 
medalhas em Tóquio, na capital japonesa. Jogos 
estão previstos para começarem em: 

A) 23 de agosto de 2021 

B) 16 de julho de 2021 

C) 20 de julho de 2021 

D) 23 de julho de 2021 

E) 13 de agosto de 2021 

 

09 – Observe o fragmento abaixo, retirado do livro 
“Turvo, Terra e Gente” da autoria de João Colodel, 
na página 38: 

“A criação da Comarca de Turvo foi no dia 10 de dezembro 
de 1954, quando governava o Estado de Santa Catarina, 
_______________, através da Lei nº 1.171” 

Complete a lacuna acima, informando o nome do 
governador de Santa Catarina em exercício quanto o 
fato mencionado acima ocorreu: 

A) Irineu Bornhausen 

B) Nereu Ramos 

C) Aderbal Ramos da Silva 

D) José Boabaid 

E) Jorge Konder Bornhausen 

 

10 – A bandeira municipal de Turvo é composta das 
cores verde, amarelo e vermelho, e no meio dela há o 
brasão do município. Com relação aos significados 
das cores e detalhes da bandeira de Turvo, e 
segundo o site oficial do município, classifique os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  O amarelo da bandeira de Turvo representa a riqueza, 
referindo-se ao solo fértil e resistente no município. 

(     )  O verde representa as matas virgens. 

(     )  O vermelho representa o sangue dos colonizadores que 
vieram explorar as matas e os solos da região. 

(     )  As armas do município de Turvo se compõem de um 
escudo encimado por uma coroa mural. O escudo se 
divide basicamente em dois quartéis. No primeiro quartel, 
na parte superior e ao centro, uma roda dentada tendo em 
seu interior espigas de arroz, traduz a industrialização 
deste produto como grande fonte de renda para o 
município: à direita o fumo e a esquerda o milho, 
destacados produtos agrícolas, geradores de divisa para 
o município. 

(     )  No segundo quartel uma paisagem rural, onde se destaca 
em primeiro plano, um trator arando, simbolizando a 
agricultura mecanizada praticada no município. 

(     )  Entre o escudo e o listel, conchas representando o Rio 
Turbo, rio que deu origem ao primeiro nome do município. 

Assinale a alternativa que contenha a sequência 
CORRETA entre verdadeiras e falsas: 

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

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

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

 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
MATEMÁTICA  

11 – Qual é o Máximo Divisor Comum (MDC) dos 
números 14 e 21? 

A) 3   B) 5   C) 7 

D) 2   E) 14 

 

12 – Calcule o valor da expressão numérica abaixo e 
assinale a resposta CORRETA: 

28 + [ 50 - (24 - 2) - 10 ]  

Alternativas: 

A) 46 

B) 66 

C) 42 

D) 62 

E) Nenhuma das alternativas 

 

13 – O lucro de uma loja de roupas desse mês foi  de 
R$ 1.280,00. A dona da loja pretende investir 35% do 
seu lucro em mais mercadorias. Quanto ela irá 
investir? 

A) R$ 440,00 

B) R$ 448,00 

C) R$ 832,00 

D) R$ 838,00 

E) Nenhuma das alternativas 
 

14 –João precisou de 2h e 35 min para viajar 200 km. 
Quantos minutos João levou para percorrer o 
trajeto? 

A) 215 minutos 

B) 120 minutos 

C) 135 minutos  

D) 155 minutos 

E) 235 minutos  

 

15 – Um bolo de chocolate pesa 900 gramas. Se 
dividirmos esse bolo em 12 fatias iguais, quanto 
cada fatia possui em miligramas? 

A) 75mg 

B) 750mg 

C) 7.500mg 

D) 75.000mg 

E) 750.000mg 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                         
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I e II 

16 – De acordo com a Norma Regulamentadora 6, 
que aborda sobre os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), classifique as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Cabe ao empregador quanto ao EPI; 

2. Cabe ao empregado quanto ao EPI; 

Coluna 2: 

(     )  adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade; 

(     )  exigir o uso do EPI; 

(     )  responsabilizar-se pela guarda e conservação do EPI; 

(     )  substituir o EPI imediatamente, quando danificado ou   
extraviado; 

(     )  responsabilizar-se pela higienização e manutenção 
periódica do EPI; 

(     )  utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina. 

Alternativas:  

A) 1, 1, 2, 1, 1, 2 

B) 2, 1, 2, 2, 2, 2 

C) 1, 1, 2, 1, 2, 2 

D) 1, 1, 1, 1, 2, 2 

E) 1, 1, 1, 1, 1, 2 

 

17 – Embora existam muitos cenários que possam 
ocasionar a contaminação de alimentos, a maioria se 
enquadra nas seguintes categorias: biológica, 
química e física. Sendo assim, relacione as colunas 
abaixo: 

Coluna 1: 

1. Contaminação Química 

2. Contaminação Física 

3. Contaminação Biológica 

Coluna 2: 

(   ) Bactérias 

(   ) Corantes não autorizados 

(   ) Cabelo 

(   ) Unha 

(   ) Inseticidas 

(   ) Parasitas 

(   ) Detergente  

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2 

B) 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1 

C) 2, 1, 3, 3, 1, 2, 2 

D) 3, 1, 3, 3, 1, 2, 2 

E) Nenhuma das alternativas 

 

18 – Para que uma empresa seja produtiva é 
essencial que haja organização e limpeza no 
ambiente de trabalho, pois essa é a base para a 
manutenção de um bom clima organizacional, 
motivação e saúde dos colaboradores. As pessoas 
passam boa parte de suas vidas no trabalho de 
maneira que é crucial que se sintam confortáveis e 
acolhidas pelo ambiente corporativo. 

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

(     )  Os profissionais que atuam num ambiente desorganizado 
e sem limpeza tendem a render mais assim como se 
sentem motivados. 

(     )  A sujeira do ambiente de trabalho pode expor os 
colaboradores a doenças infecciosas assim como a outros 
males como alergias respiratórias.  

(     )  Dependendo da gravidade da falta de limpeza o ambiente 
pode até ser classificado como insalubre. 

(     )  O acúmulo de sujeira pode acarretar em problemas a 
médio e longo prazo em equipamentos como 
computadores, por exemplo. A desorganização da 
disposição de cabos e fios pode acarretar em mau 
funcionamento e assim por diante. 

(     )  Um dos grandes problemas do excesso de limpeza num 
ambiente é o fato de que pode se tornar um chamariz 
para pragas como baratas e ratos. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, V, F 

 

19 – A coleta seletiva é método que otimiza os 
processos de destinação 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. 
Praticar a coleta seletiva é um dos pilares do 
consumo sustentável. As cores da coleta seletiva 
são uma importante ferramenta para a melhor 
destinação do lixo. Sendo assim, a cor AMARELA é 
destinada para qual tipo de resíduo? 

A) Plástico 

B) Papel 

C) Metais em geral  

D) Vidro  

E) Resíduos orgânicos 

 

20 – No contexto de limpeza empresarial, manter o 
ambiente higienizado e com um aroma agradável não 
deve ser encarado como um simples capricho, mas 
como um padrão de qualidade. Nesse sentido, sua 
gestão também deve tomar alguns cuidados com 
produtos químicos de limpeza, afinal, há uma série 
de riscos envolvidos no manuseio, armazenamento, 
mistura de agentes, entre outros. Você deve 
considerar algumas práticas na hora de manipular 
produtos químicos de limpeza, EXCETO: 

A) Leia sempre as instruções do fabricante; 
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B) Certifique-se de que os colaboradores responsáveis 
pelo manuseio dos produtos estejam devidamente 
equipados com os itens de segurança individual — 
luvas, óculos, máscaras e protetores faciais, além de 
sapatos fechados e impermeáveis; 

C) Reutilize embalagens vazias para armazenar outros 
tipos de materiais; 

D) Verifique se o produto é adequado para uso no seu 
equipamento ou processo de limpeza 

E) Após o uso, observe se as embalagens estão bem 
fechadas para evitar acidentes. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                         
MECÂNICO 

16 – Com relação aos motores aspirados e 
turbinados, analise as alternativas a seguir e marque 
a INCORRETA: 

A) Em um motor aspirado convencional, o ar chega aos 
cilindros pela pressão atmosférica e, no caso dos 
motores turbo, uma turbina é usada para fornecer o ar 
pressurizado aproveitando os gases de escape.  

B) Os motores turbo precisam de uma manutenção 
muito mais completa que os aspirados, já que 
trabalham a temperaturas mais altas e, se ocorrer 
uma avaria, o reparo será muito caro.  

C) Fundamentalmente deve-se dar atenção especial às 
trocas de óleo em motores turbo para assegurar que 
todas as partes do motor estejam perfeitamente 
lubrificadas e operem sem qualquer problema. 

D) O motor turbo também oferece maior desempenho. A 
resposta do carro ao dirigir em baixas e médias 
rotações é muito mais potente. 

E) Em um motor aspirado, para alcançar a aceleração 
máxima, você deve usar a mudança de marcha para 
chegar ao limite.  

 

17 – Com relação aos problemas comuns no sistema 
de freio do carro e suas causas, relacione as colunas 
abaixo: 

Problemas: 

1. Ao pisar no freio surgem ruídos estranhos; 

2. O pedal está muito baixo; 

3. Acionar o pedal parece como uma esponja. 

Possíveis causas: 

(  )  Geralmente indica a existência de ar no sistema 

(  )  Quase sempre se relaciona com as pastilhas de freio; 

(  ) Pode ser um vazamento de óleo no cilindro mestre ou uma 
avaria interna que afete a pressão. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

 

18 – São algumas atitudes que devem ser tomadas 
para manter um ambiente de oficina mecânica limpa: 

I. Planeje a manutenção diária do piso. Para manter 
limpos os pisos da área de serviço, desenvolva 

protocolos diários de limpeza de pisos para remover 
quaisquer detritos acumulados ao longo do dia. 
Referindo-se ao chão da loja, existem diversos 
detergentes específicos que propiciam a limpeza rápida 
e eficiente, sem deixar rastro algum de mancha. 

II. Em relação às ferramentas é preciso passar um óleo 
anticorrosivo, para evitar que as mesmas enferrujem.  

III. A organização da bancada e das ferramentas oferece 
não só agilidade e rapidez na hora de realizar uma 
tarefa, mas também promove uma excelente impressão. 
Uma boa prática para separar as ferramentas é utilizar 
painéis perfurados, de modo que os instrumentos 
semelhantes, mas de diferentes tamanhos, 
permaneçam juntos. Há também carrinhos de 
ferramentas com divisórias, que promove uma melhor 
organização e separação de cada tipo de utensílio. 

IV. Embora as limpezas diárias removem sujeira e detritos, 
elas nem sempre são suficientes na remoção total do 
acúmulo de lubrificantes, anticongelante, freio e fluidos 
de direção hidráulica. Programe limpezas periódicas 
profundas em toda a loja para remover a sujeira e 
facilitar as tarefas diárias de limpeza. 

V. Evite usar produtos de limpeza à base de solvente, pois 
a inalação pode causar danos ao sistema nervoso, 
lesões nos pulmões e morte. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto  

B) Apenas o item III está incorreto 

C) Os itens IV e V estão incorretos 

D) Os itens III e VI estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

19 – É a peça responsável por transformar a energia 
produzido durante a combustão em torque. Seu 
objetivo é converter a energia gerada pelo 
movimento dos pistões na força que gira as rodas. O 
componente possui duas extremidades. Em uma 
delas é ligado ao volante do motor – ou roda dentada 
– que funciona direcionando a energia. O outro lado 
varia de acordo com o modelo do veículo, mas 
costuma estar ligado ao sistema de lubrificação por 
sofrer atrito constante e precisar de um alto fluxo de 
óleo lubrificante. 

Estamos falando de: 

A) Anéis de Segmento 

B) Virabrequim 

C) Carburador 

D) Alternador 

E) Vela de ignição 
 

20 – De acordo com a Norma Regulamentadora 6, 
que aborda sobre os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), a empresa é obrigada a fornecer aos 
empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, 
em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
nas seguintes circunstâncias: 

I. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 
completa proteção contra os riscos de acidentes do 
trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; 

II. Enquanto as medidas de proteção coletiva não estiverem 
sendo implantadas; 
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III. Para atender a situações de emergência. 

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 os itens I e II estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                         
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 

16 – De acordo com a Norma Regulamentadora 6 - Nr 
6, anexo I, sobre a Lista De Equipamentos De 
Proteção Individual, são EPIs, EXCETO: 

A) Luvas 

B) Creme protetor para os membros superiores 

C) Calçado  

D) Máscara de solda 

E) Extintor de Incêndio 
 

17 – A logística é uma área estratégica para a grande 
parte das empresas, representando um importante 
diferencial competitivo. Para que ela flua de forma 
eficiente, é fundamental investir em equipamentos de 
movimentação de cargas a fim de que se possa 
aproveitar melhor o espaço físico dos almoxarifados, 
ter mais segurança em suas operações e agilizar o 
transporte e o armazenamento de produtos. Os 
equipamentos de movimentação de carga são 
equipamentos e máquinas, manuais ou 
automatizados, utilizados para mover cargas 
intermitentes, em diversos percursos com a 
distância variada e superfícies e espaços 
apropriados, em que a principal função é transportar 
e/ou manejar. Cada um tem um propósito e 
características próprias. Assim, é importante 
conhecer bem os principais equipamentos para 
movimentação de cargas para uma melhor tomada 
de decisão. 

Quais são os principais equipamentos para 
movimentação de carga? 

I. Empilhadeiras 

II. Transpaletes 

III. Guindastes 

IV. Transelevador 

V. Pontes Rolantes 

VI. Comboios 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Os itens II e IV estão incorretos. 

C) Os itens IV e VI estão incorretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

E) Nenhum item está correto. 
 

18 – De acordo com a Norma Regulamentadora nr 12, 
que dispõe sobre a Segurança no Trabalho em 

Máquinas e Equipamentos, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) O empregador deve adotar medidas de proteção para 
o trabalho em máquinas e equipamentos, capazes de 
garantir a saúde e a integridade física dos 
trabalhadores, e medidas apropriadas sempre que 
houver pessoas com deficiência envolvidas direta ou 
indiretamente no trabalho 

B) Nos locais de instalação de máquinas e 
equipamentos, as áreas de circulação devem ser 
devidamente demarcadas e em conformidade com as 
normas técnicas oficiais. 

C) Os materiais em utilização no processo produtivo 
devem ser alocados em áreas especificas de 
armazenamento, devidamente demarcadas com 
faixas na cor indicada pelas normas técnicas oficiais 
ou sinalizadas quando se tratar de áreas externas. 

D) Os quadros de energia das máquinas e equipamentos 
devem possuir porta de acesso, mantida 
preferencialmente fechada; 

E) As máquinas e equipamentos dotados de proteções 
móveis associadas a dispositivos de intertravamento 
devem operar somente quando as proteções 
estiverem fechadas. 

 

19 – A manutenção de máquinas pesadas deve ser 
sempre uma das maiores preocupações na rotina de 
quem lida com esses equipamentos. Pois, esse tipo 
de cuidado previne acidentes de trabalho e prejuízos 
financeiros, além de garantir o bom funcionamento 
do maquinário. Sendo assim, analise os itens abaixo: 

I. Uma checagem básica, mas que não pode ser 
esquecida, é a do sistema de iluminação. Verifique o 
funcionamento de faróis, luzes de freio e luzes de alerta. 
Além disso, não se esqueça de verificar as luzes do 
painel, elas são importantes para uma operação segura, 
inclusive para sinalizar algum problema em 
componentes do equipamento.  

II. Garanta que o fluido responsável pelo resfriamento do 
motor esteja em níveis adequados. 

III. O freio é o principal responsável por evitar acidentes 
com máquinas pesadas. Então, antes de começar a 
operação é imprescindível fazer a inspeção dos freios. 
Para isso, observe a altura do pedal e o tempo de 
resposta da máquina.  

IV. A lubrificação é o que garante que não haja desgaste 
em demasia das peças ou o superaquecimento, já que 
evita o atrito direto. Por isso, cheque se os componentes 
do motor e partes móveis da máquina, como freios, 
diferenciais, caixa de direção, motor e caixa de marcha 
estão devidamente lubrificados. 

V. Analise se não há vazamentos ou desgastes irregulares 
nas peças que compõem a transmissão. São elas: 
buchas, eixos, rolamentos, acoplamentos, redutores, 
engrenagens, etc. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item IV está incorreto.  

D) Apenas o item V está incorreto. 

E) Todos os itens estão incorretos.  
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20 – Agir corretamente, hoje, não é só uma questão 
de consciência. É um dos quesitos fundamentais 
para quem quer ter uma carreira longa e respeitada. 
De acordo com Medeiros e Hernandes (1999), pode-
se definir ética profissional como o conjunto de 
princípios que regem a conduta funcional dentro da 
profissão.  

Consideram-se faltas contra a dignidade do trabalho, 
EXCETO: 

A) Utilizar informação e influências obtidas na posição 
para conseguir vantagens pessoais. 

B) Ter conduta egoísta na transmissão de experiências e 
conhecimentos. 

C) Não prestar ajuda aos companheiros. 

D) Apoiar os esforços para aperfeiçoamento da 
profissão. 

E) Fazer publicações indecorosas e inexatas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                         
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 

16 – Com relação aos EPIs, relacione as colunas 
abaixo: 

Coluna 1: 

1. Proteção auditiva 

2. Proteção respiratória 

3. Proteção de mãos e braços 

Coluna 2: 

(    ) Protetores auriculares  

(    ) Respirador semi facial  

(    ) Máscaras  

(   ) Mangotes 

(   ) Abafadores de ruídos  

(   ) Luvas 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 1, 2, 2, 3, 1, 3 

B) 1, 2, 1, 3, 2, 3 

C) 2, 2, 2, 1, 1, 3 

D) 2, 1, 2, 3, 3, 1 

E) 3, 1, 2, 3, 2, 1 

 

17 – De acordo com a lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Os tratores e demais aparelhos automotores 
destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola 
ou a executar trabalhos agrícolas, desde que 
facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao 
registro único, sem ônus, em cadastro específico do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
acessível aos componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito. 

B) O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o 
equipamento automotor destinado à movimentação 
de cargas ou execução de trabalho agrícola, de 
terraplenagem, de construção ou de pavimentação só 

podem ser conduzidos na via pública por condutor 
habilitado nas categorias C, D ou E. 

C) Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá 
transitar com lotação de passageiros, com peso bruto 
total, ou com peso bruto total combinado com peso 
por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem 
ultrapassar a capacidade máxima de tração da 
unidade tratora. 

D) Para habilitar-se nas categorias D e E o candidato 
deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior 
de vinte e um anos e não ter cometido mais de uma 
infração gravíssima nos últimos 6 (seis) meses;    

E)  A formação de condutores deverá incluir, 
obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de 
conceitos básicos de proteção ao meio ambiente 
relacionados com o trânsito.  

 

18 – Ainda de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, assinale a alternativa que contenha uma 
infração gravíssima: 

A) Conduzir bicicleta em passeios onde não seja 
permitida a circulação desta. 

B) Fazer falsa declaração de domicílio para fins de 
registro, licenciamento ou habilitação. 

C) Quando o veículo estiver em movimento deixar de 
manter a placa traseira iluminada, à noite. 

D) Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais 
ou equipamentos, sem autorização do órgão ou 
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. 

E) Transitar com o veículo em desacordo com as 
especificações, e com falta de inscrição e simbologia 
necessárias à sua identificação, quando exigidas pela 
legislação. 

 

19 – A manutenção de máquinas pesadas deve ser 
sempre uma das maiores preocupações na rotina de 
quem lida com esses equipamentos. Pois, esse tipo 
de cuidado previne acidentes de trabalho e prejuízos 
financeiros, além de garantir o bom funcionamento 
do maquinário. Com relação aos tipos de 
manutenção, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Manutenção Preventiva 

2. Manutenção Preditiva 

3. Manutenção Corretiva 

Coluna 2: 

(     )  é uma maneira de acompanhar todo o desempenho da 
máquina e identificar por meio de softwares quando algo 
não está funcionando bem. Ou seja, é uma forma, bem 
moderna, de prevenir acidentes e problemas nas 
máquinas e equipamentos. 

(    )  é um evento periódico que tem o objetivo de corrigir 
desgastes e danos menores. Evita, portanto, que algo 
pare de funcionar bruscamente, o que poderia ocasionar 
prejuízos financeiros com substituição de componentes no 
maquinário.  

(    )   é a manutenção que tem o objetivo de reparar danos, 
substituindo peças. 
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Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

 

20 – Os Primeiros Socorros são tão importantes que 
deveriam ser ensinados massivamente em escolas, 
empresas, faculdades e para todos, pois com os 
conhecimentos básicos é possível salvar uma vida. 
Entende-se por Primeiros Socorros todo atendimento 
inicial de emergência feito antes da chegada da 
ambulância e dos profissionais da área da saúde. 
Eles podem ser feitos por qualquer pessoa que tenha 
o mínimo de preparo. 

Para que seja possível socorrer uma vítima de mal 
súbito, são alguns procedimentos que devem ser 
seguidos: 

I. Verificar se a vítima consegue falar e mantém o 
raciocínio, mas não a force a falar muito. A tranquilize. 

II. Evitar mover a pessoa do lugar para que não agrave o 
quadro da vítima. 

III. Checar a respiração e pulsação. 

IV. Manter a calma; 

V. Afastar os curiosos; 

VI. Garantir que serviço de emergência seja chamado. 

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) Os itens II e III estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                         
VIGIA 

16 – São Normas de Conduta Socialmente 
Adequadas no Ambiente de Trabalho, EXCETO: 

A) Disciplina 

B) Ética 

C) Indiligência 

D) Responsabilidade 

E) Limpeza e higiene 
 

17 – Tratando-se de ocorrências que envolvam 
“acidentes e salvamentos em geral” e, nesse sentido, 
especificamente, sinistro com fogo e acidente 
automobilístico, deve-se acionar o contingente do(a) 
_____________ através do número ___ e, se 
necessário for, o SAMU – Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência, da Prefeitura Municipal, através 
do número ___ 

Assinale a alternativa que complete 
CORRETAMENTE as lacunas: 

A) Corpo de Bombeiros / 193 / 192 

B) Guarda Civil / 301 / 193 

C) Polícia Rodoviária / 190 / 191 

D) Corpo de Bombeiros / 192 / 193 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

18 – Os Métodos Preventivos são as formas pelas 
quais o homem impede ou tenta impedir que o 
incêndio inicie. O incêndio só existe onde a 
prevenção falha. Os mais comuns métodos 
preventivos são, EXCETO: 

A) Não acumular lixo em local não destinado para este 
fim;  

B) Não armazenar líquidos inflamáveis em locais de 
risco;  

C) Não sobrecarregar a instalação elétrica; 

D) Deixar fora do alcance de crianças: álcool, fósforos, 
velas, etc. 

E) Manter obstruídos os extintores de incêndio, hidrantes 
e saídas de emergência. 

 

19 – A coleta seletiva é método que otimiza os 
processos de destinação 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. 
Praticar a coleta seletiva é um dos pilares do 
consumo sustentável. As cores da coleta seletiva 
são uma importante ferramenta para a melhor 
destinação do lixo. Sendo assim, qual é a cor 
utilizada para a destinação de resíduos radioativos? 

A) Amarelo 

B) Vermelho 

C) Cinza 

D) Roxo  

E) Preto 

 

20 – Qual Órgão NÃO compõe o Sistema de 
Segurança Pública Estadual de Santa Catarina 
(SSP)? 

A) Polícia Civil 

B) Polícia Militar 

C) Corpo de Bombeiros Militar 

D) Polícia Rodoviária 

E) Instituto Geral de Perícias 

 


