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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 

 

Chilenos criam sacos plásticos solúveis em água e que não poluem 

 

Com uma mudança sutil na fórmula do plástico, que permite substituir o petróleo pela pedra 

calcária, um grupo de empreendedores chilenos conseguiu fabricar sacos plásticos e de tecido 

reutilizáveis solúveis em água e que não contaminam. 

Roberto Astete e Cristian Olivares, os dois artífices deste produto, começam a fazer 

experimentos para fabricar um detergente biodegradável, mas acabaram encontrando a fórmula 

química à base de PVA (álcool polivinílico, solúvel em água) e que substitui os derivados do 

petróleo, responsáveis pela alta durabilidade dos plásticos que se integrou à cadeia alimentar de 

animais marinhos e responsáveis pela deterioração do meio ambiente. [...] 

“É como fazer pão", acrescenta. "Para fazer pão é preciso farinha e outros ingredientes. 

Nossa farinha é de álcool de polivinil e outros componentes, aprovados pela FDA (agência 

americana reguladora de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparelhos médicos, produtos 

biológicos e derivados sanguíneos), que nos permitiu ter uma matéria-prima para fazer diferentes 

produtos”. 

Diante de jornalistas, os dois demonstraram a solubilidade imediata de suas sacolas plásticas 

em água fria ou de bolsas de tecido reutilizáveis em água quente. [...] 

 "A grande diferença entre o plástico tradicional e o nosso é que aquele vai estar entre 150 e 

até 500 anos no meio ambiente e o nosso demora apenas cinco minutos. A gente decide quando o 

destrói", afirma Astete. [...]. 

A fórmula encontrada permite "fazer qualquer material plástico", razão pela qual já estão 

trabalhando na produção de materiais como talheres, pratos e embalagens. [...] 

Outra vantagem dos sacos é que são antiasfixia, uma causa importante de mortalidade 

infantil, pois se dissolve em contato com a língua ou as lágrimas. 

(https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimasnoticias/redacao/2018/07/25/ acesso em 31 agosto. adaptado 

especialmente para essa prova) 

 

01. O objetivo do texto é: 

A) Mostrar como se faz sacos plásticos. 

B) Informar a criação de sacos plásticos não poluentes pelos chilenos. 

C) Revelar a facilidade de destruir as sacolas plásticas.  

D) Falar de uma fórmula a base de pedra calcária que substitui os derivados de petróleo. 
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02. Leia as afirmativas sobre o texto:  

I. Os chilenos não pretendiam criar sacos plásticos solúveis, mas acabaram descobrindo a fórmula.  

II. A única diferença entre o plástico tradicional e o plástico chileno é que o tradicional vai estar 

entre 150 e até 500 anos no meio ambiente e o chileno demora apenas cinco minutos. 

III. O plástico chileno é insolúvel na água. 

Está(ao) correta(s): 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) Apenas I. 

 

03. Assinale a alternativa em que a frase tem sentido conotativo: 

A) “É como fazer pão". Nossa farinha é de álcool de polivinil e outros componentes, aprovados pela 

FDA. 

B) A fórmula encontrada permite "fazer qualquer material plástico”. 

C) Se dissolve em contato com a língua ou as lágrimas. 

D) Uma mudança sutil na fórmula do plástico permite substituir o petróleo pela pedra calcária. 

 

04. “Diante de jornalistas, os dois demonstraram a solubilidade imediata de suas sacolas plásticas 

em água fria ou de bolsas de tecido reutilizáveis em água quente”. Nesse enunciado temos: 

A) Um período composto, uma frase e duas orações. 

B) Um período simples, duas frases e uma oração. 

C) Um período simples, uma frase e uma oração. 

D) Um período composto, uma frase e uma oração. 

 

05. A frase em que a palavra em destaque é um adjetivo é: 

A) Começam a fazer experimentos para fabricar um detergente biodegradável. 

B) Começam a fazer experimentos para fabricar um detergente biodegradável. 

C) Outra vantagem dos sacos é que são antiasfixia. 

D) Outra vantagem dos sacos é que são antiasfixia. 

 

06. A palavra “reutilizáveis” tem o prefixo “re-”, que dá a ideia de algo que se repete. Reutilizáveis 

significa usar outra vez. A palavra abaixo formada com esse mesmo prefixo e que dá a ideia de 

repetição, é: 
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A) Regra 

B) Referir 

C) Rentável 

D) Refazer 

 

07. Palavras proparoxítonas são as palavras que tem a antepenúltima sílaba tônica e todas são 

acentuadas. A sequência de palavras abaixo em que todas são proparoxítonas é: 

A) Médicos – biológicos – fórmula – plástico – solúveis. 

B) Fórmula – petróleo – calcária – água – plástico. 

C) Médicos – biológicos – reutilizável – plástico – solúveis. 

D) Fórmula – petróleo – calcária – água – plástico. 

 

08. Assinale a alternativa em que a sequência de palavras apresenta dígrafo: 

A) Dissolve – química – água – acrescenta – aparelhos. 

B) Dissolve – aquele – água – substitui – aparelhos. 

C) Dissolve – química – chileno – acrescenta – aparelhos. 

D) Marinhos – química – chileno – substitui – plástico. 

 

09. Assinale a alternativa em que a palavra representa o número de letras diferente do número de 

fonemas (sons): 

A) Fazer. 

B) Medicamentos. 

C) Reguladora. 

D) Reutilizáveis. 

 

10. Na sequência de palavras, todas estão escritas incorretamente, exceto: 

A) Lixo – exemplo – adolescência – faxada – acrescentar. 

B) Licho – exemplo – adolecência – faxada – acrescentar. 

C) Licho – ezemplo – adolescência – fachada – acrescentar. 

D) Lixo – exemplo – adolescência – fachada – acrescentar. 
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Matemática 

 

11. Em uma serralheria são comercializadas “tábuas” de madeira com 3,5m de comprimento, 20cm 

de largura e 2,5cm de espessura. Qual será o volume dessa tábua que será comercializada por essa 

serralheria? 

A) Volume = 175cm³. 

B) Volume = 1750m³. 

C) Volume =1,75cm³. 

D) Volume = 17.500cm³. 

 

12. Um corredor de provas olímpicas costuma correr ao redor de uma pista com 400 metros de 

comprimento (de forma ovalada = padrão olímpico), levando 52 segundos. Quanto tempo ele levará 

para realizar uma prova de 800 metros?  

A) Tempo = 1,55 minutos. 

B) Tempo = 2 minutos. 

C) Tempo = 1 minuto e 44 segundos. 

D) Tempo = 10 minutos. 

 

13. Uma senhora foi ao supermercado realizar compras para confeccionar um bolo. Ela pegou 2Kg 

de farinha, 500 gramas de açúcar, 120 gramas de canela, 15 gramas de corante de chocolate e 3 

gramas de cravo. Qual será a massa desse bolo? 

A) Massa = 2,638 Kg. 

B) Massa = 2,638 Gramas. 

C) Massa = 2.638 Miligramas. 

D) Massa = 2.638 Decigramas. 

 

14. Pedro Paulo Pedreira foi pagar uma conta bancária com boleto no valor de R$ 2.638,50. Como 

pagou o boleto atrasado, o banco cobrou 10% de acréscimo no valor total. Qual o valor pago por 

Pedro Paulo Pedreira? 

A) Valor = R$ 2.900,00. 

B) Valor = R$ 2.902,00. 

C) Valor = R$ 2.902,35. 

D) Valor = R$ 10.000,00. 
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15. Os números decimais conhecidos pela humanidade possuem 10 símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9) e são a base para os cálculos matemáticos. Porém, tem-se alguns números que possuem a base 

sexagesimal (base 60), como por exemplo, as horas, minutos e segundos. Podemos transformar os 

números reais em horas, minutos ou segundos. Nesse caso temos 2,60 horas, que representam 

quantos minutos? 

A) 260 minutos. 

B) 156 minutos. 

C) 180 minutos. 

D) 1800 minutos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. Leia o texto e complete a lacuna. Quando os irmãos Gransotto instalaram-se nas terras onde 

hoje encontra-se a cidade de Romelândia, iniciou-se a colonização da região por meio de pequenas 

chácaras e lotes coloniais por famílias oriundas do Estado do Rio Grande do Sul. Com a instalação 

da Madeireira Iguaçu Ltda., em 1942, criou-se o primeiro núcleo urbano do futuro distrito de 

Romelândia, distrito esse, ligado ao município de São Miguel do Oeste/SC. Em 23 de setembro de 

_____, Romelândia foi elevada à categoria de Município.  

A) 1959. 

B) 1961. 

C) 1963. 

D) 1965. 

 

17. O município de Romelândia não faz divisa com o município de: 

A) São Miguel do Oeste. 

B) Anchieta. 

C) Flor do Sertão. 

D) Paraíso. 

 

18. A região de Santa Catarina que é considerada o celeiro do Estado, de onde sai boa parte da 

produção brasileira de grãos, aves e suínos, na qual os frigoríficos de grande e médio porte estão 

associados aos produtores rurais em um modelo bem-sucedido de integração: as empresas fornecem 

insumos e tecnologia e compram a produção de animais. Além disso, nesta região também se 
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começa a explorar o potencial turístico de suas fontes hidrotermais. A região do estado de Santa 

Catarina referida no texto é: 

A) Litoral. 

B) Oeste. 

C) Meio-Oeste. 

D) Planalto Serrano. 

 

19. Conforme a Lei Orgânica do município de Romelândia e suas atualizações, compete 

privativamente ao Prefeito Municipal, exceto: 

A) Nomear e exonerar os Secretários Municipais. 

B) Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da Lei. 

C) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 

D) Determinar a utilização das verbas públicas sem autorização da Poder Legislativo Municipal. 

 

20. O servidor público municipal tem direito, dentre outros, ao: 

A) Salário família, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado. 

B) Redutibilidade de salário, salário família e adicional noturno. 

C) Gozo de férias semestrais remuneradas, licença maternidade e descanso semanal remunerado. 

D) Licença maternidade de cem dias, gozo de férias anuais remuneradas e décimo terceiro salário. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Os motores a diesel atualmente são denominados de motores a diesel quatro tempos pois é 

exatamente quatro o número de cursos que o pistão percorre para a realização de um ciclo 

completo. Cada um desses cursos corresponde a uma etapa do ciclo. Qual das alternativas não 

corresponde a uma etapa do ciclo do motor a diesel. 

A) Admissão. 

B) Compressão. 

C) Ignição. 

D) Expansão. 

 

22. O virabrequim de motores a combustão são peças que trabalham em rotações elevadas e por 

esse motivo necessitam de um ótimo balanceamento. São sintomas de desbalanceamento de um 

virabrequim, exceto: 
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A) Vibração. 

B) Desgaste excessivo. 

C) Queima de óleo. 

D) Quebra no virabrequim. 

 

23. Transmissão manual, automatizada e automática são os três principais sistemas de transmissão 

utilizados nos veículos atualmente. Não se pode afirmar que: 

A) O sistema de transmissão não influência na eficiência do veículo. 

B) A transmissão automatizada é uma evolução da transmissão manual. 

C) As transmissões automáticas e automatizadas são programáveis. 

D) A transmissão automática usa conversor de torque no lugar da embreagem. 

 

24. A respeito do conversor de torque presente em alguns tipos de transmissão, pode-se afirmar: 

A) Seu uso é restrito a câmbios automatizados. 

B) Perde muita eficiência em relação a embreagem. 

C) Tem função de gerar força. 

D) É utilizado em câmbios automáticos. 

 

25. Os sistemas de injeção eletrônica são responsáveis pela injeção de combustível na câmara de 

combustão. Qual das alternativas não representa somente itens relacionados ao sistema de injeção 

Common Rail. 

A) Bomba de alta pressão, tubo de alimentação, injetor elétrico e sensor de pressão. 

B) Bomba de alta pressão, injetor mecânico, filtro de combustível e sensor de posição do pedal. 

C) Tubo de alimentação, injetor elétrico, sensor de temperatura e sensor de regime. 

D) Tubo de alimentação, sensor de temperatura, sensor de pressão e sensor de regime. 

 

26. Suspensões são sistemas destinados a proporcionar conforto aos ocupantes e, principalmente, 

segurança, uma vez que seu correto funcionamento proporciona contato continuo entre o pneu e a 

estrada. Um defeito muitas vezes presente nas suspensões é a sua oscilação exagerada. A principal 

causa dessas grandes oscilações é: 

A) Excesso de carga. 

B) Pino central quebrado. 

C) Molas deformadas. 

D) Amortecedor sem ação. 
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27. Os motores a combustão interna são basicamente classificados em motores de ciclo Otto e 

motores de ciclo Diesel. Cada ciclo tem características específicas, como: 

I. Na admissão do ciclo Diesel há entrada de mistura ar + combustível. 

II. No ciclo Diesel a queima acontece sem a necessidade de uma faísca. 

III. No ciclo Otto a queima acontece com a necessidade de uma faísca. 

IV. No ciclo Diesel a pressão no momento do início da queima é maior do que no ciclo Otto. 

Das características acima citadas, são corretas: 

A) Somente a afirmação I. 

B) Somente as afirmações II. e III. 

C) Somente as afirmações II, III e IV. 

D) Todas as afirmações. 

 

28. Um trem-de-força é composto pelo motor, pela embreagem, pela caixa de marchas, pelo eixo 

cardan e pelo eixo traseiro. São funções básicas do sistema de embreagem: 

I. Proteger o motor de sobrecargas. 

II. Transmitir torque. 

III. Minimizar vibrações. 

IV. Minimizar o consumo de combustível. 

São afirmações verdadeiras a respeito da função da embreagem; 

A) Somente a afirmação II. 

B) Somente as afirmações I, II e III. 

C) Somente a afirmação IV. 

D) Todas as afirmações. 

 

29. O eixo traseiro que compõe o trem-de-força geralmente possui um componente chamado caixa 

satélite. A caixa satélite é um componente extremamente importante na dirigibilidade e tem como 

característica: 

A) Permitir rotações diferentes em duas rodas do mesmo eixo. 

B) Transmitir somente rotação idêntica as duas rodas do mesmo eixo. 

C) Aumentar o torque transmitido as rodas. 

D) Nenhumas das afirmações anteriores. 
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30. A sonda lambda é um sensor fundamental para o funcionamento correto da injeção eletrônica. 

Seu objetivo é determinar o ponto ideal de injeção e seu funcionamento se dá através da detecção 

do teor de: 

A) Monóxido de carbono (CO). 

B) Gás oxigênio (O2). 

C) Dióxido de carbono (CO2). 

D) Gás nitrogênio (N2). 

 

31. Os cilindros de um motor a combustão interna devem possuir dimensões muito bem 

controladas para que, juntamente com o conjunto de pistão e anéis, proporcione vedação adequada 

durante o ciclo. O instrumento indicado para a medição dos cilindros é: 

A) Micrometro. 

B) Paquímetro. 

C) Trena. 

D) Relógio comparador. 

 

32. Os veículos automotores apresentam diversos sensores instalados, cada qual com o seu 

princípio de funcionamento e sua aplicação específica. Um exemplo de sensor bastante comum em 

veículos é o NTC que mede a temperatura da água de refrigeração. O princípio de funcionamento 

do NTC é: 

A) Resistivo. 

B) Capacitivo. 

C) Piezoresistivo. 

D) Piezoelétrico. 

 

33. Os sistemas de freio são de extrema importância, pois trazem aos veículos segurança tanto ao 

trafegar, como quando estacionados. No servofreio temos um aumento da força exercida devido: 

A) A uma mola. 

B) Ao braço da alavanca. 

C) Ao atuador hidráulico. 

D) A diferença de pressão. 
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34. Em um sistema de frenagem pneumático a tambor são componentes que fazem parte do 

sistema: 

A) Cuíca, tambor, lonas e sapatas. 

B) Cuíca, pinça, pastilha e disco de freio. 

C) Haste, cuíca, pastilha e tambor. 

D) Pinça, lona, sapata e tambor. 

 

35. Um motor a combustão interna apresenta problemas de aquecimento. Num processo 

investigativo para apuração das causas do aquecimento diversas causas podem ser consideradas, 

exceto: 

A) Excesso de combustível. 

B) Problemas na bomba d’água. 

C) Filtro de combustível trancado. 

D) Válvula termostática inoperante. 

 

36. Nos veículos mais recentes a quantidade de componentes e sistemas eletrônicos embarcados 

vem crescendo muito. Para um diagnóstico eficiente são necessários conhecimentos sobre 

medições de grandezas elétricas. São grandezas elétricas e suas respectivas unidades de medida: 

I. Corrente elétrica medida em Amperes. 

II. Diferença de potencial medido em Watts. 

III. Resistência elétrica medida em Ohms. 

A) Somente I está correta. 

B) Somente III está incorreta. 

C) Somente II está incorreta. 

D) Somente I e II estão corretas. 

 

37. Uma preocupação crescente em nossa sociedade é com os cuidados com o meio ambiente. No 

dia-a-dia de uma oficina mecânica existem diversos trabalhos que envolvem o manuseio e o 

descarte de lubrificantes e seus componentes. São maneiras de descartar o lubrificante e 

componentes contaminados com lubrificantes: 

I. Lixo específico para coleta urbana. 

II. Lixo específico para coleta especializada. 

III. Lixo comum para coleta urbana. É correto o que se afirma: 

A) Somente em I. 
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B) Somente em I e II. 

C) Somente em III. 

D) Somente em II. 

 

38. Em motores com três anéis por pistão temos um responsável pela limpeza, um responsável 

pela vedação do óleo e um responsável pelo mantimento da compressão da explosão. A sequência 

correta, do mais próximo da cabeça do pistão para o mais distante, é: 

A) Anel de fogo, anel de óleo e anel raspador. 

B) Anel raspador, anel de óleo e anel de fogo. 

C) Anel de fogo, anel raspador e anel de óleo. 

D) Anel raspador, anel de fogo e anel de óleo. 

 

39. O óleo lubrificante é de extrema importância para a maximização da vida útil do motor. Não é 

um fator que influência a vida útil do óleo lubrificante do motor: 

A) A contaminação com combustível. 

B) A quilometragem percorrida. 

C) A severidade da utilização do veículo. 

D) A falta de aditivo extra no lubrificante. 

 

40. O processo de combustão ocorre a cerca de 1650 ºC. O motor, em boas condições, deve 

trabalhar com temperaturas próximas a 90 ºC. O excesso de calor gerado pela combustão deve ser 

retirado pelo sistema de arrefecimento a água. Não são componentes do sistema de arrefecimento. 

A) Radiador, bomba de água e válvula termostática. 

B) Radiador, bomba de alta pressão e válvula termostática. 

C) Bomba de água, válvula termostática e ventilador. 

D) Radiador, bomba de água e ventilador. 

 


