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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. 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 02 (duas) 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 

 

Idoso vira criança? 

  

 O Brasil está vivendo uma grande transformação em sua população. As pessoas estão 

vivendo mais, menos crianças estão vindo ao mundo, e o resultado disso é um aumento no número 

de habitantes com mais de sessenta anos. Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), daqui a vinte anos o número de idosos terá ultrapassado o número de crianças 

com menos de 15 anos. [...] O envelhecimento é, sim, uma das conquistas da humanidade, é uma 

dádiva poder chegar aos 70, 80 anos. Mas é claro que há desafios, e um deles é o preceito de que 

idosos acabam sendo vítimas. 

 Esses preceitos são de vários tipos, mas hoje quero falar de infantilização. Quem nunca 

ouviu alguém chamar idoso de “vozinho”, sem ter qualquer intimidade com aquela pessoa? E 

quando brinquedo e jogos de crianças são usados para estimular o cérebro dos idosos? São sutilezas, 

e uma linha muito tênue vai separar uma demonstração de carinho de um profundo desrespeito. 

Quero dizer que alguém pode ter a melhor das intenções ao chamar uma idosa de “vozinha” no 

banco, supermercado ou no hospital, mas essa forma de tratamento, usando diminutivos, pode 

demonstrar um preconceito, o de que o idoso é incapaz, indefeso e que não se importa com aquilo 

que é dito para ele. 

 [...] Por mais que uma doença provoque reações parecidas com as de uma criança, todo 

idoso tem uma biografia, uma história, e merece ser tratado com todo o nosso repeito. Devemos 

considerar que idosos portadores de demências podem se esquecer de fatos ocorridos minutos antes, 

mas a memória afetiva ou emocional relacionada a algum fato está muito bem preservada[...]. 

(Adaptado de FERREIRA, Vida e Saúde, out. 2018, p. 27). 

 

01. O texto apresentado caracteriza-se como: 

A) Crônica, pois trata de um problema social. 

B) Conto, pois apresenta uma realidade brasileira. 

C) Reportagem, pois apresenta dados e análises sobre uma realidade brasileira. 

D) Romance, pois idealiza uma realidade brasileira. 

 

02. Segundo o texto, é possível afirmar que: 

A) Falar com um idoso no diminutivo é um hábito carinhoso e inofensivo do brasileiro. 
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B) A interrogação, no título do texto, apresenta relação com a posição do autor sobre a interação 

com os idosos. 

C) Além de trazer os dados sobre o envelhecimento da população, o autor questiona a relação do 

brasileiro com os pais. 

D) A infantilização na fala com os idosos não apresenta preconceito com as pessoas idosas. 

 

03. Sobre o enunciado: “Esses preceitos são preconceituosos.”, pode-se afirmar que: 

(  ) O núcleo do sujeito é “esses”. 

(  ) O predicado do enunciado é verbal. 

(  ) O predicativo do sujeito é: “preconceituosos ”. 

(  ) O sujeito é composto. 

(  ) “Preceitos” é adjunto adnominal. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

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

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

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

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

 

04. Analise os enunciados de acordo com a norma culta padrão: 

I. Em “uma linha muito tênue”, temos respectivamente: artigo definido, substantivo, advérbio e 

adjetivo. 

II. Em “provoque reações parecidas com as de uma criança”, é possível escrever “provoque reações 

parecidas para uma criança” sem alterar o sentido. 

III. Em “idosos portadores de demências podem se esquecer de fatos”, tem-se o emprego de 

próclise.  

IV. Em “O Brasil está vivendo uma grande transformação em sua população”, tem-se o verbo 

conjugado no gerúndio para indicar uma ação contínua. 

V. Em “Por mais que uma doença provoque reações parecidas com as de uma criança, todo idoso 

tem uma biografia, uma história”, tem-se três orações. 

De acordo com as assertivas acima, não estão corretas:  

A) II, IV e V.  

B) I, II, IV e V.  

C) II e V apenas. 

D) I, II e V. 
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05. Assinale o enunciado que não apresenta incorreções de acordo com a norma culta padrão. 

A) Há uma população em constante crescimento nas universidades. 

B) Nosso projeto visa atingir a população carente. 

C) Muitos idosos necessitam ajuda para locomoção. 

D) Envelhecimento, é um tema a ser discutido nas políticas públicas. 

 

Matemática 

 

06. Vamos montar um brincadeira a partir de um sistema de equações do primeiro grau. Seis 

unidades de uma coisa, adicionado de 10 unidades de outra coisa resulta em 130 unidades de coisas. 

Ainda se tomarmos 8 unidades da primeira coisa e subtrairmos 2 unidades da segunda coisa, 

teremos um resultado de 20 coisas. Se somarmos o número da primeira coisa, com o número da 

segunda coisa, teremos? 

A) 15 unidades de coisas. 

B) 20 unidades de coisas. 

C) 1000 unidades de coisas. 

D) 100 unidades de coisas. 

 

07. Para construir pontes os engenheiros utilizam associações de triângulos, que podem ser 

Retângulos, Escalenos, Isósceles. Se colocarmos de um lado um triângulo retângulo com um cateto 

medindo 80cm, e a hipotenusa medindo 100cm, qual será a medida do outro cateto? 

A) 80 centímetros. 

B) 90 centímetros. 

C) 60 centímetros. 

D) 10 centímetros. 

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Os limites do município de Maravilha são  

I. Ao norte, com São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos e Bom Jesus do Oeste. 

II. Ao sul, com Cunha Porã e Iraceminha. 

III. A leste, com Modelo. 

IV. A oeste, com São Miguel do Oeste. 
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Analise as assertivas acima sobre limites territoriais do município de Maravilha e responda.  

Está(ão) correta(s): 

A) As assertivas I, III e IV. 

B) As assertivas II, III e IV. 

C) As assertivas I, II e III. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

09. No início do século XX, havia no oeste do Estado de Santa Catarina mais de 90% de florestas. 

Com novas companhias territoriais colonizadoras, as terras foram sendo ocupadas. Onde hoje é o 

município de Maravilha, os três núcleos que deram início à colonização foram: 

I. Os trabalhadores e empreiteiros da Companhia Territorial Sul Brasil, que vieram abrir estradas, 

medir e vender terras. 

II. As duas primeiras serrarias (Sbaraini/Benvegnu) localizada no atual trevo de acesso da cidade e 

(Nilo Sudbrack) atrás da atual garagem da Prefeitura, cada qual formando sua vila. 

III. Os colonizadores gaúchos que vieram formar o núcleo central da futura cidade, na época a 

"Sede Maravilha" ou "Sedia". 

Analise as afirmativas acima e responda. Está(ão) correta(s) 

A) As assertivas I e II. 

B) As assertivas I e III. 

C) As assertivas II e III. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

10. Leia atentamente o texto a seguir: É um rio brasileiro do oeste do estado de Santa Catarina. 

Nasce a 12km da cidade de Dionísio Cerqueira e, após percorrer cerca de 60km no sentido norte-

sul, deságua no rio Uruguai, 2km a montante da cidade de Mondaí. Integra a bacia hidrográfica do 

rio Uruguai. No rio foi construída uma barragem que provocará inundação de uma área de 91 

hectares e 10,5 quilômetros de extensão, formando um lago que banhará as divisas territoriais dos 

municípios de Flor do Sertão, Descanso, Romelândia e São Miguel do Oeste. O texto refere-se ao: 

A) Rio Peperi. 

B) Rio das Antas. 

C) Rio Sargento. 

D) Rio Iracema. 
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Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Você está conduzindo um veículo de transporte coletivo de passageiros, e um motociclista põe-

se a ultrapassar seu veículo, exatamente quando você pretende parar para que um passageiro efetue 

o desembarque. Ocorre um acidente e o motociclista, caído junto à calçada, precisa de sua ajuda 

para os primeiros socorros. O que você deve fazer? 

I. Evitar o atendimento e o socorro, já que o motociclista foi negligente e por isso é o responsável 

por si próprio, ou seja, a culpa pelo acidente é dele. 

II. Sinalizar o local para evitar risco de mais acidentes. 

III. Movimentar a vítima, colocando-a na calçada, pois é mais seguro, entretanto, tomando cuidados 

ao movimentá-la, de preferência carregando-a nas costas. 

IV. Evitar movimentar a vítima, entretanto verificar seu estado de consciência. 

V. Retirar o capacete do motociclista para verificar se está consciente. Após retirar o capacete, 

perguntar como está, inquirindo-o sobre temas básicos como seu nome, sua idade, o dia da semana, 

de onde veio e para onde pretendia ir. 

VI. Ser solidário com o acidentado, ajudando-o naquilo que for possível, evitando outros traumas. 

VII. Garantir a segurança de si próprio e solicitar socorro. 

Está correta a opção: 

A) I, V, VII. 

B) II, IV, VI, VII. 

C) II, V, VI. 

D) II, V, VII. 

 

12. O veículo com o qual você trabalha apresenta pequenas avarias. Qual é a sua responsabilidade 

com o conserto destes defeitos no veículo? 

I. Fazer uma tomada de preços de pelo menos três orçamentos, optando pelo preço mais baixo e 

consertar o veículo, porém deixar de comunicar ao superior imediato. 

II. Consertar o veículo em uma oficina de alguém conhecido seu, desde que seja competente. 

III. Comunicar com mais detalhes possíveis ao seu superior imediato, relatando as avarias. 

IV. Continuar a operar o veículo até que o problema se agrave, pois é somente após agravar a 

situação que a Administração fará a licitação para o conserto, entretanto desde que não ofereça 

riscos ao trânsito já que a segurança no trânsito é prioridade. 
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V. Comunicar apenas aos seus colegas de trabalho sobre os defeitos que o veículo apresenta, pois 

deste modo você se preocupa em preservar a segurança de seus colegas de trabalho. 

VI. Evitando a comunicação com o superior imediato, comentar com seus colegas de trabalho sobre 

os defeitos que o veículo apresenta, e estes levarão a informação, mesmo que parcial ao superior. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, IV. 

B) Somente a III. 

C) I, II, III. 

D) IV, V, VI. 

 

13. O Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/97 (CTB) (Art. 96) classifica os veículos quanto à 

espécie em: 

I. De passageiros. 

II. De carga. 

III. Misto. 

IV. De competição. 

V. De tração. 

VI. Especial. 

VII. De coleção. 

Está correta a opção: 

A) I, II, V. 

B) II, IV, VII. 

C) I, IV, V, VI, VII. 

D) I, II, III, IV, V, VI, VII. 

 

14. Assinale a alternativa correta de acordo com o CTB, o Art. 40, que em seu parágrafo único, trata 

sobre o uso das luzes: 

A) Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias 

a eles destinadas e os de transporte de cargas vivas, deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante 

o dia e a noite. 

B) 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 a noite se 

estiverem circulando em rodovias. 
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C) 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. 

D) Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias 

a eles destinadas, e os de transporte de cargas vivas, bem como os ciclos motorizados, deverão 

utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite, exceto durante o dia com sol, e neste caso 

estão obrigados apenas os ciclos motorizados. 

 

15. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de 

passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os 

seguintes requisitos (CTB, Art. 145): Assinale (V) se verdadeira ou (F) se falsa. 

(       ) Ser maior de 21 (vinte e um) anos. 

(       ) Estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na 

categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. 

(       )  Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na 

categoria E. 

(       ) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações 

médias durante os últimos 24 (vinte e quatro) meses. 

(       )  Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em 

situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. 

A sequência correta que responde a questão é: 

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

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

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

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

 

16. Segundo o CTB (Art. 250), é infração quando o veículo estiver em movimento e deixar de:  

I. Manter acesa a luz baixa: a) durante a noite; b) de dia, nos túneis providos de iluminação pública 

e nas rodovias; c) de dia e de noite, tratando-se de veículo de transporte coletivo de passageiros, 

circulando em faixas ou pistas a eles destinadas; d) de dia e de noite, tratando-se de ciclomotores. 

II. Manter acesas pelo menos as luzes de posição sob chuva forte, neblina ou cerração. 

III. Manter a placa traseira iluminada, à noite. 

Está correta a opção:  

A) Apenas a I. 
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B) I e II. 

C) I e III. 

D) Todas estão completamente corretas. 

 

17. Segundo o Anexo I do CTB, responda: 

I. Lotação: carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros, que o veículo transporta, expressa 

em quilogramas para os veículos de carga, ou número de pessoas, para os veículos de passageiros. 

II. Microônibus: veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até vinte 

passageiros. 

III. Ônibus: veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de vinte 

passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, transporte 

número menor. 

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

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II, III, IV. 

B) I, II, III. 

C) II, III, IV. 

D) II, III. 

 

18. Segundo a Lei 13.281/16, que altera o CTB, Art. 261, § 5º, assinale a resposta correta acerca da 

frequência no curso de reciclagem para condutores habilitados na categoria C, D, ou E que exercem 

atividade remunerada: 

A) O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado na categoria C, D ou E, 

deverá participar de curso punitivo de reciclagem sempre que, no período de 1 (um) ano, atingir 14 

(quatorze) pontos, conforme regulamentação do Contran.  

B) O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado na categoria C, D ou E, 

poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 1 (um) 

ano, atingir 14 (quatorze) pontos, conforme regulamentação do Contran.  

C) O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado na categoria C, D ou E, 

poderá optar por participar de curso punitivo de reciclagem sempre que, no período de 1 (um) ano, 

atingir 21 (vinte e um) pontos, conforme regulamentação do Contran.  

D) O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado na categoria C, D ou E, 

deverá participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 1 (um) ano, atingir 

21 (vinte e um) pontos, conforme regulamentação do Contran.  
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19. Sobre a calibragem dos pneus é correto afirmar: 

I. Pneu com pouca pressão, evita o desgaste do mesmo. 

II. Pneu com baixa pressão provoca o desgaste das laterais da banda de rodagem. 

III. Pneu com calibragem excessiva favorece a segurança, pois promove maior aderência na pista. 

IV. Pressão em excesso no pneu acarreta em desgaste da parte central da banda de rodagem. 

V. A calibragem dos pneus pouco interfere no desgaste, desde que os pneus estejam em perfeito 

estado e com no mínimo 1,6 cm de sulcos na banda de rodagem. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, III. 

B) I, III, V. 

C) II, IV. 

D) II, III, V. 

 

20. O tacógrafo é o equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, que 

grava as informações relativas às viagens do veículo. Suas funções são realizadas instantânea e 

initerruptamente, pois o tempo em que o veículo está parado durante a operação também é 

registrado (adaptado de DETRAN – RJ, Escola Pública de Trânsito, p. 20). Os tacógrafos podem 

ser encontrados em distintas tecnologias, apresentando diferentes características: 

I. Tacógrafo manual: utiliza um disco, de duração semanal e é acionado manualmente ao engatar a 

marcha do veículo, registrando no próprio disco as informações da movimentação do veículo. 

II. Tacógrafo eletrônico: utiliza disco-diagrama e seu acionamento é feito através de chicote 

elétrico. 

III. Tacógrafo digital: utiliza disco ou fita-diagrama, apresenta unidade de registro e gravação em 

separado, possui um visor de cristal líquido com todas as informações registradas. 

IV. Tacógrafo mecânico: utiliza disco-diagrama e seu acionamento é feito através de eixo flexível. 

V. Tacógrafo nuclear: utiliza uma placa de metais nobres e seu acionamento ocorre pela fusão do 

hidrogênio, cujo registro fluorescente é acessado pelas autoridades em equipamentos especiais. 

Assinale a opção correta. 

A) I, II, IV, V. 

B) I, II, III. 

C) II, III, IV. 

D) III, IV. 

 

 


