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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Faesc diz que há aumento da criminalidade em áreas rurais de SC 

 

Agricultores, produtores e empresários do interior catarinense estão receosos com casos de 

violência no campo. A queixa principal trata de furtos de animais e roubos a casas e propriedades. 

Quem faz o alerta é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa 

Catarina (Faesc), José Zeferino Pedrozo. Em suas palavras: "há um flagelo nas famílias rurais 

catarinenses com medo dos criminosos e um aumento da criminalidade". 

Pedroso conta que a Faesc pediu ao governo do Estado a criação de um programa 

emergencial de segurança nas áreas rurais. Uma das propostas é fazer com que a Polícia Ambiental 

da Polícia Militar passe a atuar contra a criminalidade. 

Zeferino suspeita da ação de quadrilhas especializadas na região de Água Doce, no Meio-

Oeste. Cita roubos de animais, implementos agrícolas, maquinários, veículos e insumos, além de 

invasões de residências. 

O interior de Santa Catarina costuma ter índices de criminalidade bem abaixo aos dos 

grandes centros urbanos. Um fenômeno que costuma acontecer esporadicamente é a chamada onda 

de violência com casos isolados. 

No Meio-Oeste e Planalto Norte, por exemplo, na divisa com o Paraná, houve nos últimos 

anos ações de violentas quadrilhas de assaltantes de bancos em cidades pequenas com baixo efetivo 

policial e roubos a passageiros de ônibus de excursão nas rodovias. [...] 

Indagado a respeito, o secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Alceu de Oliveira 

Pinto Júnior, se mostrou surpreso com a queixa apresentada pela Faesc. Alceu afirma que tem 

acompanhado os levantamentos estatísticos sobre os crimes no interior e garante que não houve 

aumento. [...] 

Diogo Vargas - Diário Catarinense - 05/06/2018 – (Acesso em 05/06 e adaptado para essa prova) 

 

01. O texto é: 

A) Uma notícia. 

B) Uma história. 

C) Uma lenda. 

D) Um recado. 
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02. Sobre as informações do texto é correto o que se afirma em: 

A) A Polícia Ambiental da Polícia Militar vai atuar contra a criminalidade no campo. 

B) O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina diz que os 

crimes no interior do Estado aumentaram. 

C) O secretário de Segurança Pública de Santa Catarina está preocupado com a violência nos 

grandes centros de Santa Catarina. 

D) A queixa principal dos agricultores, produtores e empresários do interior catarinense são furtos 

de carros e assaltos a ônibus de excursão. 

 

03. Na frase, “Agricultores, produtores e empresários do interior catarinense estão receosos com 

casos de violência no campo”. O sentido de receosos na frase é: 

A) Carajosos. 

B) Preparados. 

C) Amedrontados. 

D) Sem ação. 

 

04. “Zeferino cita roubos de animais, implementos agrícolas, maquinários, veículos e insumos, além 

de invasões de residências”. Na frase, foi empregado o uso de vírgulas: 

A) Para separar os elementos citados em sequência. 

B) Porque se trata de produtos do campo. 

C) Porque tem um nome na frase, Zeferino. 

D) Para separar orações da frase. 

 

05. Sobre letras e sons/fonemas das palavras abaixo, está correto o que se afirma em: 

A) Na palavra quadrilha – há 10 letras e 10 sons/fonemas. 

B) Na palavra campo – há 5 letras e 4 sons/fonemas. 

C) Na palavra houve – há 4 letras e 5 sons/fonemas. 

D) Na palavra assaltante – há 9 letras e 10 sons/fonemas. 

 

06. Assinale a sequência em que todas as palavras são paroxítonas: 

A) Empresários; pública; maquinários; está; pecuária. 

B) Empresários; violência; Paraná; residências; fenômeno. 

C) Ônibus; violência; maquinários; residências; pecuária. 

D) Empresários; violência; maquinários; residências; pecuária. 
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07. Assinale a alternativa em que há duas orações. 

A) Zeferino suspeita da ação de quadrilhas especializadas na região. 

B) O interior de Santa Catarina tem índices de criminalidade bem abaixo aos dos grandes centros 

urbanos. 

C) Alceu afirma que tem acompanhado os levantamentos estatísticos sobre os crimes no interior e 

garante que não houve aumento. 

D) A queixa principal dos agricultores trata de furtos de animais e roubos a casas e propriedades. 

 

Matemática 

 

08. Na matemática temos uma ordem hierárquica para realização das 4 operações matemáticas 

(além de outras). Nesse caso resolva o modelo matemático apresentado a seguir: 2 + (–5) – (– 10) + 

(2 x 10): 

A) 30. 

B) 27. 

C) 17. 

D) Zero. 

 

09. João Pedro Pedreira foi viajar de São Pedro para São Vicente, distantes 160 Km e, levou 2,5 

horas. Se ele viajasse nas mesmas condições, mesma velocidade média, quantas horas levaria para 

percorrer 192 Km? 

A) 5 horas. 

B) 2,333... horas. 

C) 3,5 horas. 

D) 3 horas. 

 

10. Uma placa de metal retangular possui as dimensões de 60cm de largura por 80cm de 

comprimento. Qual a área dessa placa de metal? 

A) 48m². 

B) 480cm². 

C) 4800cm². 

D) 48.000cm². 

 

 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

5 

Prova Operador de Máquinas 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

11. As lojas Pedra e Cia Ltda estão com uma promoção nas vendas de produtos de inverno, 

aplicando 10% e depois + 10% (tudo desconto) nas compras à vista. Se a senhora Luiza comprou 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) e pagou à vista, com os descontos aplicados. Qual o valor que foi 

pago pela Sra. Luiza nessa operação comercial? 

A) R$ 320,00. 

B) R$ 324,00. 

C) R$ 400,00. 

D) R$ 480,00. 

 

12. Uma caixa utilizada para carregar grãos possui as dimensões de 2 metros por 0,5 metros de base 

e a sua altura é de 3 metros. Qual o volume dessa caixa, própria para armazenar grãos, com essas 

características apresentadas? 

A) V= 6m³. 

B) V= 1,5m³. 

C) V= 3m³. 

D) V= 3m². 

 

Conhecimentos gerais 

 

13. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem um padrão de cores. Nas 

alternativas abaixo, assinale aquela cuja cor representa o recipiente coletor para plástico. 

A) Vermelho. 

B) Verde. 

C) Azul. 

D) Amarelo. 

 

14. A letra e música do Hino do Município de Saudades é de autoria de: 

A) João Santana. 

B) Aécio Santana. 

C) José Acácio Santana. 

D) João Acácio Santana. 
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15. Dos trechos abaixo, assinale aquele que não faz parte da letra do Hino do Município de 

Saudades: 

A) [...] A bondade do solo bendizes e oferece a Deus teu suor [...]. 

B) […] A força está toda do povo nas massas, Irmão somos todos e todos iguais […]. 

C) […] Ó Saudades de lutas e glórias de riquezas no povo e na terra […]. 

D) […] Muito anos atrás o imigrante nessas plagas desertas chegou […]. 

 

16. Analise as afirmativas sobre os limites do município de Saudades: 

I. Ao Norte com os municípios de Pinhalzinho e Modelo. 

II. Ao Sul com os municípios de Cunhataí e São Carlos. 

III. Ao Leste com o município de Nova Erechim. 

IV. Ao Oeste com o município de Cunha Porã. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão corretas. 

B) Todas as afirmativas estão incorretas. 

C) Apenas a afirmativa IV está correta. 

D) Apenas a afirmativa I está correta. 

 

17. O município de Saudades foi emancipado em: 

A) 1950. 

B) 1954. 

C) 1960. 

D) 1961. 

 

18. A bandeira do município de Saudades é composta por algumas cores e ao centro da mesma está 

o brasão do município. Sobre as cores da bandeira, é correto afirmar que as cores predominantes na 

bandeira do município são: 

A) Vermelha, branca e amarela. 

B) Verde, branca e amarela. 

C) Azul, branca e vermelho. 

D) Verde, vermelha e amarela. 
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19. O atual governador do Estado de Santa Catarina é: 

A) João Raimundo Colombo. 

B) Esperidião Amin Helou Filho. 

C) Eduardo Pinho Moreira. 

D) Leonel Arcângelo Pavan. 

 

20. Sobre os presidentes do Brasil, analise as afirmativas abaixo: 

I. Fernando Collor de Mello, foi presidente no período de 1990 a 1994. 

II. Fernando Henrique Cardoso, foi presidente no período de 1995 a 2003. 

III. Itamar Franco, foi presidente no período de 1992 a 1995. 

IV. João Figueiredo, foi presidente no período de 1975 a 1985. 

V. Artur da Costa e Silva, foi presidente no período de 1967 a 1969. 

VI. Dilma Rousseff, foi presidente no período de 2011 a 2015. 

Está correto o que se afirma nas assertivas: 

A) I, II, III e VI.  

B) Todas estão corretas. 

C) Todas estão incorretas. 

D) II, III e V. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Com relação à Manutenção Periódica e Preventiva dos veículos, assinale de acordo com o 

Manual de Direção Defensiva do DENATRAN (2005): 

I. Todos os sistemas e componentes do seu veículo se desgastam com o uso. O desgaste de um 

componente pode prejudicar o funcionamento de outros e comprometer a sua segurança. Isso pode 

ser evitado, observando a vida útil e a durabilidade definida pelos fabricantes para os componentes, 

dentro de certas condições de uso. 

II. Para manter seu veículo em condições seguras, crie o hábito de fazer periodicamente a 

manutenção preventiva. Ela é fundamental para minimizar o risco de acidentes de trânsito. Respeite 

os prazos e as orientações do manual do proprietário e, sempre que necessário, use profissionais 

habilitados. Uma manutenção feita em dia evita quebras, custos com consertos e, principalmente, 

acidentes.  

De acordo com as assertivas acima, assinale: 

A) Somente I está correta. 
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B) Somente II está correta. 

C) Todas assertivas estão corretas. 

D) Nenhuma das assertivas acima está correta. 

 

22. Assinale a assertiva que contém ERRO, dadas as orientações do Manual de Direção Defensiva 

do DENATRAN (2005), acerca dos sistemas do veículo.  

A) A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo. Quando 

gastos, podem causar a perda de controle do veículo e seu capotamento, especialmente em curvas e 

nas frenagens. Verifique periodicamente o estado de conservação e o funcionamento deles, usando 

como base o manual do fabricante e levando o veículo a pessoal especializado. 

B) A direção é um dos mais importantes componentes de segurança do veículo, um dos 

responsáveis pela dirigibilidade. Folgas no sistema de direção fazem o veículo “puxar para um dos 

lados, podendo levar o condutor a perder o seu controle”. Ao frear, estes defeitos são aumentados. 

Você deve verificar periodicamente o funcionamento correto da direção e fazer as revisões 

preventivas nos prazos previstos no manual do fabricante, com pessoal especializado. 

C) O sistema de iluminação de seu veículo é fundamental, tanto para você enxergar bem o seu 

trajeto, como para ser visto por todos os outros usuários da via e assim, garantir a segurança no 

trânsito. Sem iluminação, ou com iluminação deficiente, você poderá ser causa de colisão e de 

outros acidentes. 

D) O sistema de freios desgasta-se com o uso do seu veículo e tem sua eficiência reduzida. Freios 

gastos exigem menores distâncias para frear com segurança e podem causar acidentes. 

 

23. De acordo com orientações do Manual de Direção Defensiva do DENATRAN (2005), a posição 

correta ao dirigir evita desgaste físico e contribui para evitar situações de perigo. Exceto uma, as 

demais estão corretas. Assinale a alternativa incorreta. 

A) Dirija com os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões. 

B) Apoie bem o corpo no assento e no encosto do banco, o mais próximo possível de um ângulo de 

145 graus. 

C) Ajuste o encosto de cabeça de acordo com a altura dos ocupantes do veículo, de preferência na 

altura dos olhos. 

D) Segure o volante com as duas mãos, como os ponteiros do relógio na posição de 9 horas e 15 

minutos. Assim você enxerga melhor o painel, acessa melhor os comandos do veículo e, nos 

veículos com “air bag”, não impede o seu funcionamento. 
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24. Seguindo as orientações do Manual de Direção Defensiva do DENATRAN (2005), a 

velocidade máxima permitida numa curva leva em consideração aspectos geométricos de 

construção da via. Para sua segurança e conforto, acredite na sinalização e adote os seguintes 

procedimentos: 

A) Diminua a velocidade, com antecedência, usando o freio e, se necessário, reduza a marcha, 

antes de entrar na curva e de iniciar o movimento do volante. 

B) Comece a fazer a curva com movimentos suaves e contínuos no volante, acelerando 

gradativamente e respeitando a velocidade máxima permitida. À medida que a curva for 

terminando, retorne o volante à posição inicial, também com movimentos suaves. 

C) Procure fazer a curva, movimentando o menos que puder o volante, evitando movimentos 

bruscos e oscilações na direção. 

D) As assertivas A, B e C estão corretas. 

 

25. Segundo a ABRAMET (2005), você só quer ajudar, mas muitos são os procedimentos que 

podem agravar a situação das vítimas. Os mais comuns e que você deve evitar são: 

I. Movimentar uma vítima. 

II. Retirar capacetes de motociclistas. 

III. Aplicar torniquetes para estancar hemorragias. 

IV. Dar alguma coisa para a vítima tomar. 

Estão corretas: 

A) I, II, III, IV. 

B) II, III, IV. 

C) I, II, III. 

D) I, IV. 

 

26. Uma boa sequência no atendimento ou auxílio inicial em caso de acidente (ABRAMET, 2005) 

é: 

I. Redobrar a calma. 

II. Garantir a segurança inicial, mesmo parcial. 

III. Pedir socorro. 

Assinale a sequência correta de atendimento: 

A) I, II, III. 

B) II, III, I. 

C) II, I, III. 
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D) I, III, II. 

 

27. Segundo a ABRAMET (2005), quais são os aspectos que você deve ter em mente ao fazer 

contato com a vítima: 

I. Informar. 

II. Ouvir. 

III. Aceitar. 

IV. Ser solidário. 

Assinale a assertiva correta: 

A) I, II, III, IV. 

B) II, III, IV. 

C) I, II, III. 

D) I, II, IV. 

 

28. Os caminhões são equipados com suspensão diferenciadas na parte dianteira e na parte traseira, 

dimensionados para suportar as cargas correspondentes ao respectivo eixo (Manual de Mecânica da 

FABET, 2009). Todo componente de suspensão requer dois componentes básicos:  

I. Um componente flexível: que permite ao conjunto de roda movimentar-se verticalmente, como 

por exemplo, as molas, os blocos de borracha, colchões de ar, etc.  

II. Um componente fixo: que mantém o conjunto de roda em posição fixa em relação ao chassi, que 

recebe o nome de eixo. 

Assinale a assertiva correta, observando o referido manual: 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) As duas estão corretas. 

D) Nenhuma está correta. 

 

29. Ocorrendo um problema de superaquecimento do motor, o que pode ter ocasionado o problema? 

De acordo com a Apostila de motores de combustão interna do SENAI (2003), assinale (V) para as 

assertivas verdadeiras e (F) para as assertivas falsas.  

(    ) Válvula termostática emperrada, fechada ou fora de especificação. 

(    ) Vazamentos. 

(    ) Correia frouxa ou arrebentada. 

(    ) Radiador obstruído. 
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(    ) Termostato defeituoso. 

(    ) Oxidação e acúmulo de sedimentos no sistema. 

(    ) Defeito na bomba d’água. 

(    ) Defeito do motor ou ligação do ventilador elétrico. 

(    ) Válvula termostática fora de especificação ou emperrada (aberta). 

Escolha a sequência correta com relação a defeitos e causas mais comuns de problemas no sistema 

de arrefecimento.  

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

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

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

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

 

30. De acordo com o anexo I do Código de Trânsito Brasileiro (CTB - Lei 9.503/97).  

I. Veículo de Coleção: aquele que, mesmo tendo sido fabricado há mais de vinte e cinco anos, 

conserva suas características originais de fabricação e possui valor histórico próprio. 

II. Veículo Conjugado: combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os 

demais reboques ou equipamentos de trabalho agrícola, construção, terraplenagem ou 

pavimentação. 

III. Veículo de Grande Porte: veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto 

total máximo superior a dez mil quilogramas e de passageiros, superior a vinte passageiros. 

IV. Veículo de Passageiros: veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III estão corretas. 

B) I, II e IV estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

31. Observe os incisos do Art. 29 da Lei 9.503/97 (CTB), os quais, entre outros, definem que o 

trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerão determinadas normas. 

Abaixo, listamos, consoante a esses incisos do Art. 29 do CTB, algumas dessas normas, exceto uma 

que contém erro. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente 

sinalizadas. 
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B) Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as 

da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver 

faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos 

veículos de maior velocidade. 

C) 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. 

 D) Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais 

normas de circulação. 

 

32. A Lei 9.503/97 (CTB) determina normas relativas às manobras.  

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la 

sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. 

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor 

deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz 

indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. 

Das assertivas abaixo: 

A) Apenas o Art. 34 está de acordo com o CTB. 

B) Apenas o Art. 35 está de acordo com o CTB. 

C) Ambos estão em desacordo com o CTB. 

D) Ambos estão de acordo com o CTB. 

 

33. A Lei 9.503/97 (CTB) determina.  

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá 

dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. 

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão 

ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no 

acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. 

Das assertivas abaixo: 

A) Apenas o Art. 36 está de acordo com o CTB. 

B) Apenas o Art. 37 está de acordo com o CTB. 

C) Ambos estão em desacordo com o CTB. 

D) Ambos estão de acordo com o CTB. 
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34. Assinale (V) se a alternativa for verdadeira ou (F) se for falsa quanto à sinalização de trânsito. 

Segundo o CTB, Art. 87, os sinais de trânsito classificam-se em:  

(    ) Sonoros. 

(    ) Horizontais. 

(    ) Gestos do agente de trânsito e do condutor. 

(    ) Luminosos. 

(    ) Dispositivos de sinalização auxiliar. 

(    ) Verticais. 

Assinale a alternativa correta: 

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

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

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

D) V, V, V, V, V, V. 

 

35. Você está conduzindo um veículo lento em pista com duas faixas (mesmo sentido). Entretanto, 

ao avistar a Placa de Sinalização de Trânsito A-21c, qual advertência é sugerida ao condutor e qual 

a atitude correta a ser tomada. Assinale a alternativa correta: 

 

A) Tomar cuidados, pois a pista vai estreitar-se à esquerda, o que exigirá que o veículo seja mantido 

à direita.  

B) Ter atenção e cuidados com os demais veículos, pois a faixa da direita culminará em apenas uma 

faixa, estreitando-se à direita. 

C) Ter atenção e tomar cuidados com os demais veículos, pois a pista vai alargar-se a direita. 

D) Aumentar a atenção e acelerar bastante para estar à frente dos veículos que o seguem, pois 

adiante a pista ficará mais estreita à esquerda. 

 

36. O CTB, Art. 144, determina que o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor 

destinado à movimentação de cargas, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só 

podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias: 

A) B, C, D, E. 

B) C, D, E. 
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C) C, D.  

E) C, E. 

 

37. Os produtos perigosos classificam-se em classes seguindo as Recomendações para o Transporte 

de Produtos Perigosos da ONU. Esta classificação é adotada com base no risco que os produtos 

apresentam. Responda a alternativa que contém corretamente estas classes. 

A) I. Explosivos; II. Gases inflamáveis; III. Líquidos inflamáveis; IV. Sólidos inflamáveis; V. 

Produtos controlados; VI. Substâncias tóxicas e substâncias infectantes; VI. Substâncias 

Radioativas; VIII. Substâncias corrosivas; IX. Substâncias passíveis de combustão espontânea. 

B) I. Explosivos; II. Gases inflamáveis; III. Líquidos inflamáveis; IV. Sólidos inflamáveis; V. 

Produtos controlados; VI. Substâncias tóxicas e substâncias infectantes; VI. Substâncias 

Radioativas; VIII. Substâncias corrosivas; IX. Substâncias perigosas diversas. 

C) I. Explosivos; II. Gases; III. Líquidos inflamáveis; IV. Sólidos inflamáveis; V. Substâncias 

oxidantes e Peróxidos orgânicos; VI. Substâncias tóxicas e substâncias infectantes; VI. Substâncias 

Radioativas; VIII. Substâncias corrosivas; IX. Substâncias perigosas diversas. 

D) I. Explosivos; II. Gases; III. Líquidos inflamáveis; IV. Sólidos inflamáveis; V. Substâncias 

oxidantes e Peróxidos orgânicos; VI. Substâncias tóxicas e substâncias infectantes; VI. Substâncias 

Radioativas; VIII. Substâncias corrosivas; IX. Gases inflamáveis diversos. 

  

38. Segundo o Manual de Direção Defensiva (DENATRAN, 2005, p. 11), “Direção defensiva, ou 

direção segura, é a melhor maneira de dirigir e de se comportar no trânsito, porque ajuda a preservar 

a vida, a saúde e o meio ambiente”. Dirigir defensivamente requer cuidados com as adversidades 

(condições adversas). Pode-se citar algumas delas: 

I. Luz – a falta ou o excesso de iluminação interferem na segurança, por isso deve-se utilizar sempre 

a luz alta acesa em rodovias mesmo durante o dia (Lei 13.290/16). 

II. Ambiente – as condições climáticas como chuva e neblina prejudicam na condução do veículo, 

portanto mantenha a luz baixa acesa. 

III. Veículo – alguns dos equipamentos obrigatórios não interferem na segurança, dentre eles o farol 

desregulado. 

IV. Condutor – a ingestão de bebidas alcoólicas em excesso afeta as condições do condutor, 

entretanto, um copo de chopp ou meia taça de vinho não são suficientes para comprometer as 

condições psicomotoras, podendo mesmo assim dirigir o veículo, amparados pela Lei 11.705/2008. 

Dentre as alternativas acima está (estão) verdadeira(s) a(s) opção(ões), assinale a alternativa correta: 

A) I, II, III. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

15 

Prova Operador de Máquinas 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) II, III, IV. 

C) I, II. 

D) II. 

 

39. Segundo o CTB, Art. 194, transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas 

manobras e de forma a não causar riscos à segurança, é infração: 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

40. A melhora no convívio coletivo e a qualidade de vida dependem de alguns princípios que 

fundamentam as nossas relações no trânsito. Dentre elas, podemos citar: 

I. Dignidade da pessoa humana. 

II. Igualdade de direitos. 

III. Co-responsabilidade pela vida social e participação. 

Assinale a alternativa correta que compreende um bom convívio entre os participantes de um grupo 

social e os membros da sociedade humana. 

A) I, II, III. 

B) I, II. 

C) II, III. 

D) I, III. 


