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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 

 

Boa notícia para os vegetarianos 

 

Por muito tempo, a vitamina B12 tem sido uma das maiores preocupações dos que optam 

pelo vegetarianismo estrito, afinal, ela só é encontrada em fontes de origem animal. 

Mas será que isso é mesmo verdade? Não seria mais um tabu alimentar repetido por 

décadas? [...] O primeiro achado a ser revelado é que: “O que a mídia popular não divulga é que 

nem todos os vegetarianos terão, necessariamente, falta de vitamina B12 no organismo.” Há estudos 

que comprovam que 40% dos vegetarianos nunca terão deficiência de nenhuma vitamina. 

Uma das descobertas mais curiosas é que 40% dos carnívoros apresentam deficiência de 

vitamina B12 [...]. 

(Adaptado de Vida e Saúde, p. 4, jun. 2019). 

 

01. A partir dos dados do texto é possível afirmar que: 

I. A vitamina B12 é importante para o ser humano. 

II. Nem todos os vegetarianos apresentam deficiências de vitamina. 

III. Carnívoros também podem apresentar deficiência na vitamina B12. 

IV. Apresenta-se uma dúvida sobre as fontes de vitamina B12. 

A) I, II e III estão corretas. 

B) I, III e IV estão corretas. 

C) I, II e IV estão corretas. 

D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

02. Assinale o enunciado que está pontuado incorretamente. 

A) A alimentação das crianças não está sendo cuidada pelos pais atualmente. 

B) Atualmente, a alimentação das crianças não está sendo cuidada pelos pais. 

C) A alimentação das crianças, atualmente, não está sendo cuidada pelos pais. 

D) A alimentação das crianças, não está sendo cuidada pelos pais, atualmente. 
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03. Assinale o enunciado que apresenta concordância nominal e verbal adequadas à norma culta: 

A) Segue anexo ao documento as fotografias. 

B) Comprei saias areia. 

C) Vende-se casas e apartamentos. 

D) Precisam-se de costureiras e costureiros. 

 

04. Considerando o enunciado: “Uma das descobertas mais curiosas é que 40% dos carnívoros 

apresentam deficiência de vitamina B12”, analise as afirmativas e marque a opção correta: 

I. O período é composto por duas orações. 

II. O período é simples. 

III. Na primeira oração o verbo é ser. 

IV. O período é composto por uma oração. 

A) I, II, III e IV estão corretas. 

B) I, II, III e IV estão incorretas. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e III estão corretas. 

 

05. Considere o enunciado: “Mas será que isso é mesmo verdade?”, os verbos destacados estão 

conjugados respectivamente: 

A) Futuro do presente do modo indicativo e presente do modo indicativo. 

B) Futuro do presente do modo subjuntivo e presente do modo indicativo. 

C) Futuro do presente do modo indicativo e presente do modo subjuntivo. 

D) Futuro do pretérito do modo indicativo e presente do modo indicativo. 

 

06. Com relação à colocação do pronome oblíquo, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso e 

escolha a opção correta. 

(  ) Me empresta um caderno, preciso estudar. 

(  ) Encontrá-lo-ei quando puder. 

(  ) Não me disse onde iria. 

(  ) Em se tradando de casa nada sei. 

A) F, F, F, F. 

B) V, V, V, V. 

C) V, F, F, V. 

D) F, V, V, V. 
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07. Assinale o enunciado que apresenta sentido conotativo. 

A) O leão identificou várias inadequações nas declarações de 2018. 

B) É necessário cautela nas atividades diárias. 

C) Fui a Brasília na semana passada. 

D) O guarda-chuva quebrou. 

 

08. Relacione as colunas e selecione a opção correta que apresenta a sequência correta de cima para 

baixo. 

1. Ofício. 

2. E-mail. 

3. Atestado. 

4. Declaração. 

5. Certidão. 

(    ) Documento fornecido por profissional ou responsável. 

(    ) Correspondência enviada para uma autoridade. 

(    ) Correspondência utilizada por empresas e pessoas em geral. 

(    ) Documento expedido por autoridade competente. 

(    ) Documento particular emitido para a comprovação de algo. 

A) 1, 2, 3, 4, 1. 

B) 5, 2, 3, 4, 5. 

C) 3, 1, 2, 5, 4. 

D) 3, 2, 1, 4, 5. 

 

09. De acordo com a nova ortografia, estão corretos os enunciados: 

I. Se você não pôde comparecer à reunião não pode votar. 

II. A ideia não está clara para a apresentação. 

III. A feiura do imóvel pode desaparecer com uma boa pintura. 

IV. O voo poderá causar enjoo. 

A) I, II, III e IV. 

B) I e II somente. 

C) II, III e IV somente. 

D) I, II e IV somente. 

 

10. De acordo com a norma culta, assinale a alternativa que apresenta erro. 

A) À partir de segunda-feira não teremos atividade. 

B) Irei ao supermercado no sábado. 

C) Prefiro maçã à banana. 

D) Preciso de ajuda para a organização da festa. 
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Raciocínio Lógico Matemático 

 

11. Um eletricista encomendou para a EletroSul, três tamanhos de fio de cobre nº 247. A 

encomenda estava assim descrita: 4,5 metros de cor azul, 60 centímetros de cor vermelha e 1000 

milímetros do mesmo fio de cor preta. Somando todos os pedaços dessa fiação encomendada tem-se 

um total de: 

A) 61 metros de fio de cobre. 

B) 6100 centímetros de fio de cobre. 

C) 6,1 metros de fio de cobre. 

D) 0,61 metros de fio de cobre. 

 

12. Calcular a área de um terreno de forma diferente dos padrões convencionais não é tarefa fácil, 

no entanto, ao lado dele pode passar um córrego, por exemplo, que lhe tira parte. A figura a seguir 

representa um terreno fora dos padrões convencionais. Assinale a alternativa que apresenta a área 

correta deste terreno: 

 

A) 300m². 

B) 1500m². 

C) 10.000m². 

D) A= 240,00m². 

 

13. Tem-se uma prancha de madeira que é vendida em metros cúbicos. Qual é o volume dessa 

prancha, considerando as medidas da figura abaixo: 
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A) V = 0,025m³. 

B) V= 0,40m³. 

C) V= 2,5m³. 

D) V= 1,00m³. 

 

14. Um motorista profissional e muito cuidadoso na sua profissão vai de uma cidade para outra com 

velocidade média de 80Km/h em 2 horas. Se ele aumentar a velocidade para 100Km/h, quantas 

horas levará para fazer o mesmo trajeto proposto: 

A) 1 hora e 6 minutos. 

B) 1 hora e 36 minutos. 

C) 2 horas e 50 minutos. 

D) 2 horas e meia. 

 

15. O vendedor da Loja Mikael faz vendas a domicílio e de loja em loja. Quando ele faz uma venda 

maior (segundo os critérios da empresa que ele trabalha), pode oferecer dois descontos sucessivos 

de 10% cada um. Se ele vender R$ 10.000,00 e for aplicado esses dois descontos sucessivos de 10% 

(à vista), qual seria o valor a ser pago pelo comprador? 

A) R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

B) R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). 

C) R$ 9.000,00 (nove mil reais). 

D) R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

Conhecimentos Gerais 

 

16. Maravilha (SC) tornou-se município por meio da Lei Estadual nº 348, de 21 de junho de 1958. 

A instalação oficial e data que se comemora o dia do município é: 

A) 21 de junho de 1958. 

B) 30 de junho de 1958. 

C) 05 de julho de 1958. 

D) 27 de julho de 1958. 
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17.  No ano de 1979 foi construído o monumento e símbolo municipal de Maravilha/SC. O símbolo 

foi oficializado pela Lei nº. 773. A estátua é feita com sucata e a obra é uma criação do artista 

plástico chapecoense Paulo Siqueira. O monumento e símbolo do município é conhecido como: 

A) A criança e o pássaro. 

B) A criança e sua cidade. 

C) Cidade das crianças . 

D) Liberdade das crianças. 

 

18. Em abril de 1960 foi inaugurada a Capital Federal do Brasil – Brasília. Sede do poder político 

brasileiro e onde funcionam os principais órgãos federais, Brasília foi inaugurada no governo de: 

A) Getúlio Vargas. 

B) João Café Filho. 

C) Ernesto Beckmann Geisel. 

D) Juscelino Kubitschek. 

 

19. Considerado o principal paralelo do globo, a Linha do Equador existe para facilitar os estudos 

geográficos, posto que trata-se de uma referência determinada para encontrar locais no planeta terra. 

A Linha do Equador é uma linha imaginária que divide o globo terrestre em: 

A) Leste/Oeste. 

B) Norte/Sul. 

C) Leste/Sul. 

D) Norte/Oeste. 

 

20. A Câmara dos Deputados do Congresso Nacional do Brasil ao lado do Senado Federal, faz parte 

do Poder Legislativo da União. A Câmara está localizada na Praça dos Três Poderes, na capital 

federal. Os deputados federais são eleitos a cada quatro anos através do voto proporcional. Nas 

alternativas abaixo assinale aquela onde encontramos o número de Deputados Federais que compõe 

a Congresso Nacional Brasileiro. 

A) 413 Deputados Federais. 

B) 493 Deputados Federais. 

C) 513 Deputados Federais. 

D) 523 Deputados Federais. 
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Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

21. O desrespeito à legislação de trânsito e a inobservância de técnicas de Direção Defensiva 

resultam em acidentes de trânsito. Estudos demonstram que a maioria desses acidentes ocorre por 

falhas humanas. Dentre essas falhas pode-se citar: 

A) Inobservância, imprudência e negligência. 

B) Imprudência, imperícia e negligência. 

C) Indiferença, insensibilidade e imprudência. 

D) Incivilidade, indelicadeza e imperícia. 

 

22. Um socorrista poderá movimentar a vítima com suspeita de traumatismo na coluna cervical, 

somente após: 

A) Dar-lhe medicação apropriada para aliviar as dores.   

B) Fazer-lhe imobilização adequada. 

C) Dar-lhe líquidos não alcoólicos e verificar se ainda tem sede.        

D) Fazer-lhe compressas com gazes e interromper a hemorragia. 

 

23. Em caso de acidentes de trânsito na área urbana, deve-se providenciar socorro da autoridade 

pública, chamando: 

A) Polícia Rodoviária Federal, ou Exército. 

B) Polícia Rodoviária Estadual, ou IGP. 

C) Corpo de Bombeiros Militar, ou SAMU. 

D) Corpo de Bombeiros Voluntários, ou Brigada Militar, se houver. 

 

24. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 144, assinale a resposta correta: 

A) 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 B, C, 

D ou E. 

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. 
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C) 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 ou 

E. 

D) 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 D ou 

E. 

 

25. Transitar em marcha a ré: 

A) É proibido em qualquer circunstância. 

B) A legislação brasileira nada menciona, portanto é permitido, desde que sejam observados 

cuidados para garantir segurança. 

C) É proibido, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à 

segurança. 

D) É permitido, desde que o pisca alerta e alarme sonoro estejam acionados, entretanto em uma 

distância máxima de 100 metros. 

 

26. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 148-A, assinale (V) para verdadeiro ou (F) 

para falso: 

( ) Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para a 

habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. 

( ) O exame toxicológico buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, 

comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima 

de 90 (noventa) dias. 

( ) É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado 

positivo para o exame de que trata o caput, nos termos das normas do CONTRAN. 

( ) A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do 

direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão ao 

resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que 

acessórias. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, V, V, V. 

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

D) V, F, F, F. 

 

27. Condições adversas são fatores que prejudicam a condução segura. São condições adversas de 

“iluminação”: 

A) Via mal sinalizada e sol forte. 

B) Neblina e luz alta em sentido contrário. 

C) A falta de luz ou o excesso de luz. 

D) Todas estão corretas. 

 

28. A placa (R-1), regulamenta que deve: 

 

A) Parar o veículo, ou, pelo menos, reduzir a velocidade do seu veículo se vier outro veículo na via 

preferencial. 

B) Reduzir a velocidade e dar preferência aos veículos que circulam pela via preferencial. 

C) Parar o veículo e dar preferência de passagem, antes de cruzar a via preferencial. 

D) Parar bruscamente o veículo antes de atravessar a via preferencial. 

 

29. Marcações viárias pintadas sobre a pista são elementos de sinalização:  

A) Vertical. 

B) Horizontal. 

C) Dispositivos de sinalização auxiliar. 

D) Luminosos. 

 

30. A Lei nº 13.154, de 2015 altera o Art. 115, do CTB e estabelece que: 

I. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a 

executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição 

competente, se transitarem em via pública, sendo compulsórios o licenciamento e o emplacamento. 

II. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a 

executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição 

competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento. 
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III. 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.     

IV. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola 

ou a executar trabalhos agrícolas, estão dispensados de registo. 

Está(ão) correta(s), segundo a redação do CTB: 

A) I, IV. 

B) I, III. 

C) II, III. 

D) III, IV. 

 

31. Segundo o Art. 105 do CTB, entre outros, o cinto de segurança é equipamento obrigatório dos 

veículos. Sobre ele é correto afirmar, de acordo com o CTB, que: 

A) Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos 

veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. 

B) Cinto de segurança de três pontos, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com 

exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros interurbano. 

C) Cinto de segurança de dois a quatro pontos, conforme regulamentação específica do 

CONTRAN, com exceção dos veículos que realizam trabalhos agrícolas, de terraplanagem e 

pavimentação. 

D) Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos 

veículos destinados ao transporte de passageiros e escolares em percursos em que seja permitido 

viajar em pé, além de veículos que realizam trabalhos agrícolas, de terraplanagem e pavimentação. 

 

32. De acordo com o Art. 40 do CTB, sob chuva ou neblina, é obrigação manter acesas: 

A) A luz alta. 

B) A luz baixa. 

C) A luz alta ou baixa. 

D) Pelo menos as luzes de posição do veículo.  

 

 

 

 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2019 

12 

Prova Operador de Máquinas 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

 

33. Sobre a simbologia do painel de máquinas pesadas o símbolo  significa: 

A) Pressão óleo do freio de serviço. 

B) Pressão do óleo de transmissão. 

C) Nível do óleo hidráulico. 

D) Pressão do óleo do motor. 

 

34. Avalie as alternativas abaixo sobre o sistema de arrefecimento. Há vantagens e desvantagens se 

comparados os sistemas arrefecidos a fluído e a ar. 

I. Exige verificação periódica do nível do fluído. 

II. Manutenção mais cara. 

III. Veículo mais pesado por ter radiador e fluído. 

IV. Atinge a temperatura de trabalho mais lentamente. 

V. Mantém a temperatura do motor mais uniforme, independentemente da temperatura externa. 

VI. O motor é mais silencioso: a camada de fluído entre os cilindros age como amortecedor de 

ruídos. 

Assinale a alternativa que representa vantagens do sistema com fluído de arrefecimento. 

A) I, II, III, IV, V, VI. 

B) I, III, V, VI. 

C) I, III, V. 

D) V, VI. 

 

35. A finalidade do sistema de arrefecimento de uma máquina é: 

A) Proporcionar que a temperatura de trabalho do motor seja a ideal.   

B) Evitar o atrito entre as peças móveis do motor. 

C) Aquecer o motor para economizar combustível. 

D) Proporcionar rotações do motor mais rápidas. 

 

36. Uma máquina com luzes e dispositivos acionados consome energia. A energia elétrica que uma 

máquina utiliza é: 

A) Produzida pela bateria e armazenada na bobina. 

B) Produzida no gerador primário e armazenada no acumulador de energia secundário. 

C) Produzida pelo dínamo ou alternador e armazenada na bateria. 

D) Produzida pelo motor de partida e armazenada no motor do alternador. 
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37. Avalie as proposições abaixo: 

I. A bateria é o elemento acumulador de Tensão Elétrica do sistema e fornece esta Tensão quando 

solicitada. Possui dois bornes que identificam sua polaridade, um mais grosso “+” e outro mais fino 

“-”. 

II. Vela de ignição é o elemento do sistema responsável por causar a centelha na câmara de 

combustão, para dar início à queima do combustível líquido. 

III. O motor de combustão interna é um conjunto de peças mecânicas e hidráulicas, cuja finalidade é 

produzir trabalho pela força de expansão resultante da queima do combustível, no interior de 

cilindros fechados. 

IV. Motores policilíndricos são empregados em implementos agrícolas, motonetas e pequenas 

lanchas. 

Está(ão) correta(s): 

A) I. 

B) III e IV. 

C) I, II e IV. 

D) Todas corretas. 

 

38. Caso ocorram discussões e divergências sobre assuntos de caráter profissional no âmbito do 

trabalho, o adequado perante os demais que nada tem a ver com a questão é: 

I. Manter discrição sobre o assunto.  

II. Contar para os colegas mais próximos para que tomem cuidado com determinada pessoa de 

posicionamento diferente.  

III. Manifestar posição nas redes sociais. 

IV. Comunicar à imprensa para que divulgue nos meios de comunicação.  

Está (ão) correta(s): 

A) II, III, IV. 

B) I, II, III. 

C) I, II. 

D) I. 
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39. Sobre alguns cuidados e procedimentos de operação com as máquinas avalie as alternativas 

abaixo: 

I. Verifique, diariamente antes de iniciar o seu trabalho: água do radiador, óleo do cárter do motor, 

óleo dos sistemas hidráulicos, o estado e calibragem dos pneus, água da bateria, nível do 

combustível no tanque, condições dos pinos de lubrificação, condições dos freios. 

II. Após ligar o motor, verifique se o sistema elétrico e freios estão funcionando corretamente. 

III. Até o término da jornada de trabalho: limpe sua máquina ou equipamento; desligue a máquina 

ou equipamento e entregue a chave à Administração.  

IV. Faça a manutenção preventiva e comunique qualquer alteração ao superior. 

V. Paralise o serviço ao constatar qualquer irregularidade. 

Assinale a alternativa correta. 

A) I, II, III, IV, V.  

B) I, II, IV. 

C) II, III, IV. 

D) I, III. 

 

40. Sobre algumas das regras de comportamento e conduta no ambiente de trabalho, avalie as 

proposições abaixo: 

I. Não fume quando operar a máquina ou equipamento. 

II. Mantenha sempre consigo a Carteira Nacional de Habilitação. 

III. Obedecer às normas estabelecidas no Regimento Interno da Administração Pública, entre elas as 

placas de sinalização. 

IV. Em serviços externos, respeite as regras de trânsito.  

V. Não transporte “carona”, a não ser quando for necessária a presença de um mecânico para 

verificar algum defeito. 

Assinale a alternativa correta. 

A) I, III, V. 

B) II, III, IV. 

C) I, II, V. 

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

 

 

 

 


