
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 30 (trinta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades e 15(quinze) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 30, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem tão pouco consultar qualquer tipo de 

material ou auxílio; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

(Texto 01) 
 

 
 
QUESTÃO 01. De acordo com as ideias do Texto 01, muitas pessoas que dizem amar a cidade onde vivem: 
 
(A) Amam todas as cidades por que passam ao longo da vida. 
(B) Amam porque passam anos no local, pois se deixam ficar lá. 
(C) Não possuem ousadia de adotar outra cidade. 
(D) Certamente esta cidade é a sua de natal ou de origem. 
 
QUESTÃO 02. Em “O tempo que é poderoso.” (linhas 10 e 11), o autor pretende enfatizar que: 
 
(A) O tempo não nos deixa passar muitos anos na mesma cidade. 
(B) O tempo resolve nossos problemas de convivência. 
(C) O tempo tem a capacidade de nos influenciar a sentir determinados sentimentos. 
(D) O lugar em que nascemos será um lugar que amaremos. 
 
QUESTÃO 03. O melhor sinônimo para a substituição da palavra “ousadia” (linha 5) no Texto 01 seria: 
 
(A) Agressividade 
(B) Covardia 
(C) Trepidez 
(D) Petulância 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 01 é acentuada pela seguinte regre 

gramatical: “Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de ‘s’.” 
 
(A) “circunstâncias” (linha 9) 
(B) “também” (linha 7) 
(C) “está” (linha 4) 
(D) “não” (linha 1) 
 
QUESTÃO 05. Em relação à palavra “cidade” (linha 1), assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Pertence à classe gramatical dos substantivos concretos. 
(B) É uma palavra feminina. 
(C) Possui como diminutivo a forma “cidadeszinhas”. 
(D) Possui como plural a forma “cidades”. 
 
  



QUESTÃO 06. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada pertence à mesma classe gramatical que a 
expressão “poderoso” (linha 11), retirada do Texto 1: 

 

(A) O escritor inglês chegou à cidade ontem. 
(B) O arco-íris permaneceu no céu durante horas. 
(C) O poder do homem era surpreendente. 
(D) Precisamos de um autógrafo do autor. 
 

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa em que a forma diminutiva da palavra está gramaticalmente correta: 
 

(A) Mão – mãozonas 
(B) Bala – balázio 
(C) Cafés – cafesinhos 
(D) Anões – anõezinhos 
 

QUESTÃO 08. O substantivo “capital” da frase abaixo possui o mesmo significado que na seguinte alternativa: 
 

Frase: “O capital foi utilizado para o estudo da família.” 
 

(A) A capital da Espanha é Madri. 
(B) São Paulo, capital econômica do país, possui altos índices de poluição. 
(C) As pessoas precisam de capital para viver dignamente. 
(D) Devido à grande violência na capital, o policiamento foi reforçado. 
 

QUESTÃO 09. Julgue a grafia das palavras abaixo e assinale a alternativa que apresenta somente aquelas que 
estão de acordo a norma culta da Língua Portuguesa: 

 

I. Ascenção 
II. Exelência 
III. Bóia 
IV. Esperteza 
V. Análize 
 

(A) apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(C) apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(D) apenas as afirmativas III, IV e V. estão corretas. 
 

QUESTÃO 10. Em “O monte Everest é o mais alto do mundo.”, o adjetivo “alto” encontra-se no grau: 
 

(A) Superlativo absoluto analítico 
(B) Superlativo relativo de superioridade 
(C) Comparativo de superioridade 
(D) Superlativo absoluto sintético 
 

II - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. São Domingos, quando ainda chamado distrito de Diogo Ribeiro (1937), pertencia ao município 
de Chapecó. Já em 1942, o distrito mudou de nome e passou a se chamar São Domingos, em homenagem à 
Fazenda São Domingos, que funcionava como sede da localidade. No ano de 1953, com a criação do 
município de Xaxim, São Domingos passou a integrá-lo como distrito. Somente no ano de 1962, através da 
Lei Estadual 864, São Domingos foi elevado a categoria de município. A instalação oficial foi no dia sete de 
abril de: 

 
(A) 1963. 
(B) 1965. 
(C) 1967. 
(D) 1968. 



QUESTÃO 12. A República Juliana foi considerada um braço da _________________ e ficou conhecida 
historicamente como um estado que pertenceu à Santa Catarina: 

 
(A) Revolta do Tenentismo. 
(B) Revolta do Quebra Milho 
(C) Revolução Farroupilha. 
(D) Guerra do Paraguai. 
 
QUESTÃO 13. Ao assumir o poder do país em 1894, Prudente de Morais deu início à chamada “política do café 

com leite”, segundo a qual os presidentes da República seriam escolhidos dentre os representantes dos 
estados mais ricos e populosos, que eram na época: 

 
(A) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
(B) São Paulo e Minas Gerais. 
(C) Paraná e São Paulo. 
(D) Rio de janeiro e Minas Gerais. 
 
QUESTÃO 14. Assinale abaixo qual das alternativas apresenta um atleta medalhista olímpico, nascido no Estado 

de Santa Catarina: 
 
(A) Nalbert. 
(B) André Heller 
(C) Maurren Maggi. 
(D) Fernando Scherer. 
 
QUESTÃO 15. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre os 

territórios do Paraná e de Santa Catarina. Este conflito teve início no ano de: 
 
(A) 1912. 
(B) 1915. 
(C) 1918. 
(D) 1920. 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (15 questões) 
 

 

QUESTÃO 16. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas: 
I. quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da esquerda 

destinadas ao deslocamento de veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a 
eles destinada, e as da direita, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior 
velocidade. 

II. o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre 
ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. 

III. os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de 
circulação. 

 
Identifique e assinale a afirmação incorreta: 
 
(A) apenas a afirmação I esta incorreta. 
(B) apenas a afirmação II esta incorreta. 
(C) apenas a afirmação III esta incorreta. 
(D) Todas as afirmações estão incorretas. 
 
  



QUESTÃO 17. Ao tratarmos do uso das luzes do veículo, é incorreto afirmar: 
 
(A) O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações de emergência; 

quando a regulamentação da via assim o determinar. 
(B) Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz interna do veículo. 
(C) O condutor manterá 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) Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles 

destinadas, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. 
 
QUESTÃO 18. São vias classificadas como urbanas, exceto: 
 
(A) Via de trânsito rápido. 
(B) Via arterial. 
(C) Rodovias. 
(D) Via coletora. 
 
QUESTÃO 19. Assinale a alternativa incorreta. “A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será 

apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado 
ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio 
órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos”: 

 
(A) Ser penalmente imputável. 
(B) Saber ler e escrever. 
(C) Possuir Carteira de Identidade ou equivalente. 
(D) Possuir estatura e massa física compatível com medidas pré-estabelecidas. 
 
QUESTÃO 20. De acordo com o artigo 180 do Código de Trânsito Brasileiro, ter seu veículo imobilizado na via 

por falta de combustível, culmina em uma infração: 
 
(A) Média. 
(B) Gravíssima. 
(C) Leve. 
(D) Grave. 
 
QUESTÃO 21. Complete a frase: “De acordo com o artigo 182 do Código de Trânsito Brasileiro, parar o veículo 

afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de __________ culmina em infração média e multa.” 
 
(A) Cinquenta centímetros. 
(B) Um metro. 
(C) Um metro e cinquenta centímetros. 
(D) Trinta centímetros. 
 
QUESTÃO 22. A cada infração grave cometida são computados os seguintes números de pontos: 
 
(A) Três pontos. 
(B) Quatro pontos. 
(C) Cinco pontos. 
(D) Seis pontos. 
 
QUESTÃO 23. Todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais 

cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações é denominado de: 
(A) Ilha. 
(B) Conversão. 
(C) Catadióptrico. 
(D) Interseção. 
 
  



QUESTÃO 24. O que simboliza esta placa? 

 
(A) Dê a preferência. 
(B) Estacionamento regulamentado. 
(C) Altura máxima permitida. 
(D) Passagem obrigatória. 
 
QUESTÃO 25. Este sinal de advertência significa: 

 
(A) Pista irregular. 
(B) Depressão. 
(C) Lombada. 
(D) Declive acentuado. 
 
QUESTÃO 26. Placas educativas são, por obrigatoriedade, nas cores: 
 
(A) Verde e branco. 
(B) Verde e amarelo. 
(C) Branco e preto. 
(D) Amarelo e preto. 
 
QUESTÃO 27. Quando, em rodovias, estradas e vias, encontramos esta sinalização aplicada no asfalto, sabemos 

que: 

 
(A) Ultrapassagem proibida para os dois sentidos. 
(B) Ultrapassagem livre para ambos os sentidos. 
(C) Ultrapassagem livre para o sentido contínuo. 
(D) Ultrapassagem livre para o sentido pontilhado. 
 
QUESTÃO 28. São condições adversas de via, exceto: 
 
(A) Neblina. 
(B) Desníveis. 
(C) Buracos. 
(D) Obras na pista. 
 
QUESTÃO 29. É aquela que você deve manter entre o seu veículo e o que vai à frente, de forma que você possa 

parar mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro. Denomina-se: 
 
(A) Distância de parada. 
(B) Distância de seguimento. 
(C) Distância de reação. 
(D) Distância de frenagem. 



QUESTÃO 30. É o sistema responsável pela parte elétrica do funcionamento do motor. As explosões internas 
(nos cilindros) são coordenadas e controladas por esse sistema. Existem dois tipos, a eletrônica e a 
convencional. Trata-se de: 

 
(A) Circuito de acessórios. 
(B) Sistema de iluminação. 
(C) Sistema de ignição. 
(D) Circuito de arranque. 

 
 
 


