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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. Dirigir observando cuidados indispensáveis à segurança do trânsito a fim de evitar acidentes é 

considerada direção: 

A) Evasiva. 

B) Evitativa. 

C) Defensiva. 

D) Diretiva. 

 

22. O atendimento a uma vítima de acidente de trânsito visa: 

A) Evitar novos acidentes sinalizando o local adequadamente; procurar o resgate da autoridade 

pública e oferecer líquidos doces para o acidentado. 

B) Avaliar a situação do acidente; tranquilizar a vítima fazendo-lhe de massagem; aquecer a vítima 

dando-lhe bebidas quentes.  

C) Prestar rapidamente o socorro; avaliar a situação do acidente; tranquilizar a vítima fazendo-lhe 

massagem. 

D) Evitar novos acidentes sinalizando o local adequadamente; avaliar a situação do acidente e 

possíveis riscos; providenciar o resgate pela autoridade pública. 

 

23. São agentes autorizados a prestar socorro em caso de acidentes, entre outros: PRF, PRE, Corpo 

de Bombeiros, SAMU. Os contatos de emergência em casos de acidentes de trânsito destes órgãos, 

são respectivamente: 

A) 191, 192, 193, 198. 

B) 191, 198, 193, 192. 

C) 191, 198, 192, 193. 

D) 191, 192, 198, 193. 

 

24. Avalie as situações abaixo. Dirigir o veículo: 

I. Com o braço do lado de fora. 

II. Transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. 

III. Com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito. 

IV. Usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. 

V. Com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a 

marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. 
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VI. Utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular. 

Consideram-se infrações de trânsito de natureza MÉDIA: 

A) I, II, IV apenas. 

B) I, II, IV, V apenas. 

C) I, II, III, IV, V apenas. 

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

 

25. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 181, II, estacionar o veículo afastado da guia da 

calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro: 

A) É uma infração leve. 

B) É uma infração média. 

C) É uma infração grave. 

D) É uma infração gravíssima. 

 

26. Se um condutor em pista de duplo sentido de circulação indicar com a luz indicadora de direção 

(pisca, seta) do lado esquerdo, significa que: 

A) Pretende estacionar à esquerda. 

B) Pretende estacionar à direita ou convergir à direita. 

C) Pretende convergir à esquerda. 

D) Pretende estacionar à esquerda e/ou à direita, ou ainda convergir à esquerda. 

 

27. Avalie as seguintes situações: 

I. Dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa. 

II. Dirigir usando calçado que não se firme nos pés. 

III. Dirigir veículos de grande porte fumando. 

IV. Dirigir caminhão sem camisa. 

São infrações de trânsito: 

A) I, II, III, IV. 

B) I, II, III apenas. 

C) I, II apenas. 

D) I apenas. 
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28. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 147, assinale a resposta correta: 

A) O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três 

anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade. 

B) O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três 

anos para condutores com mais de sessenta anos de idade. 

C) O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada dez anos, ou a cada três 

anos para condutores com mais de sessenta anos de idade. 

D) O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada dez anos, ou a cada três 

anos para condutores com mais de setenta e cinco anos de idade. 

 

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

relacionadas ao “tempo”: 

A) Chuva, neblina ou granizo são condições que reduzem a capacidade de ver e ser visto. 

B) Se as vias são bem sinalizadas, as condições adversas de tempo não oferecem riscos à direção. 

C) Se a acuidade visual do condutor for excelente as condições adversas de tempo não interferem na 

capacidade de enxergar a via, a sinalização e os demais veículos. 

D) As alternativas “B” e “C” são verdadeiras. 

 

30. A placa (R-7) regulamenta que:  

 

A) É proibido estacionar em fila dupla. 

B) É proibido ultrapassar no trecho da via regulamentado pela placa. 

C) É proibida a passagem de dois veículos pelo local sinalizado. 

D) É proibida a circulação de veículos de passeio na via ou área sinalizada. 

 

31. Sobre a ordem de prevalência da sinalização de trânsito (Art. 89 do Código de Trânsito 

Brasileiro), avalie.  

I. Normas de circulação. 

II. Semáforo. 

III. Sinais gestuais do agente. 

IV. Sinalização horizontal ou vertical. 
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De cima para baixo, a ordem correta de prevalência da sinalização de trânsito é: 

A) I, II, III, IV. 

B) III, II, IV, I. 

C) II, III, I, IV. 

D) IV, III, II, I. 

 

32. Segundo o Art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro, entre outros, o equipamento registrador 

instantâneo inalterável de velocidade e tempo é equipamento obrigatório para alguns veículos. 

Sobre ele é correto afirmar, de acordo com o CTB, que o “tacógrafo” é obrigatório: 

A) Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais 

de oito lugares e os de carga com peso bruto total superior a três mil e quinhentos quilogramas. 

B) Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais 

de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil quinhentos e trinta e seis 

quilogramas. 

C) Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais 

de nove lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil e quinhentos quilogramas. 

D) Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais 

de doze lugares e os de carga com peso bruto total superior a seis mil quilogramas. 

 

33. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 40, durante o dia nas rodovias, devem-se 

manter acesas: 

A) A luz baixa. 

B) Pelo menos a meia luz. 

C) As lanternas ou o farol de luz alta. 

D) Pode-se acionar tanto os faróis baixos como os faróis altos. 

 

34. Em caso de superaquecimento do motor de um veículo, o instrumento do painel no qual se 

verifica essa condição é: 

A) Terrômetro.  

B) Barômetro.  

C) Amperímetro. 

D) Termômetro. 
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35. A finalidade do sistema de lubrificação de um veículo é: 

A) Reduzir a emissão de substâncias poluentes e manter a temperatura ideal de trabalho do motor. 

B) Proporcionar o atrito ideal entre as peças móveis e aquecer o motor para obter maior rendimento.  

C) Reduzir a emissão de substâncias poluentes e proporcionar o atrito ideal entre as peças móveis. 

D) Evitar e/ou diminuir o atrito entre as peças móveis do motor e arrefecê-las. 

 

36. Avalie as proposições abaixo: 

I. A função do catalisador é transformar os gases inofensivos a nossa saúde, através da temperatura 

e de metais ativos, em gases que não agredirão a atmosfera e nossa saúde. 

II. Para que o catalisador atinja o seu rendimento total é necessário que a temperatura em seu 

interior seja de aproximadamente 25ºC, antes disso o mesmo não consegue transformar os gases 

poluentes em não poluentes. 

III. A função do filtro do cárter é reter as impurezas do óleo hidráulico em circulação. 

Normalmente, o filtro de óleo é instalado na lateral do motor, através de suporte ou diretamente no 

bloco. 

IV. O interruptor de óleo é um componente instalado na saída da bomba de óleo, no cabeçote ou no 

bloco e controla a luz espiã de pressão de óleo no quadro de instrumentos. 

Está(ão) correta(s): 

A) Todas estão corretas. 

B) I, II. 

C) II, IV. 

D) IV. 

 

37. Avalie as assertivas abaixo: 

I. Junto ao radiador está o ventilador, que é sempre acionado por correia, preso na bomba d’água. 

II. Através de um interruptor térmico preso ao radiador, quando a temperatura atinge o valor ideal 

para o funcionamento do sistema de arrefecimento, este fecha um contato elétrico e o motor do 

eletro-ventilador entra em funcionamento até que a temperatura baixe e o termostato abra o contato. 

III. A bateria é um conjunto de elementos acumuladores de energia química que se transforma em 

energia elétrica quando um circuito consumidor externo se liga a seus polos ou bornes. 

IV. Uma bateria é constituída por 6 (seis) elementos químicos, cada um com aproximadamente 2,2 

Volts de Tensão Elétrica que, ao todo, ligados em série nos fornecem o valor de 12,6 Volts de 

Tensão Elétrica. 
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Está(ão) incorreta(s): 

A) Nenhuma. 

B) I. 

C) II, IV. 

D) II, III, IV. 

 

38. Assinale a proposição incorreta. 

A) Quando é aplicado um esforço considerável sobre o pedal do freio com sistema ABS, em 

situações de emergência, o sistema antibloqueio assume automaticamente o controle da pressão 

hidráulica no circuito de cada uma das rodas, de maneira a proporcionar a condição ideal de 

frenagem. 

B) A única função do sistema elétrico consiste em produzir a faísca, que permite a explosão, nos 

cilindros, da mistura comprimida a gasolina e o ar. 

C) Um fusível fundido (queimado) indica, quase sempre, que há uma avaria em qualquer outro 

ponto que não seja o próprio fusível, tal como sobrecarga de um circuito (partindo-se do princípio 

de que foi utilizado o fusível adequado). Os componentes elétricos de um automóvel estão ligados 

através de interruptores a um dos lados da bateria, estando o outro lado ligado à carroceria ou ao 

chassi, isto é, à massa. 

D) A bateria atua como reservatório de energia que fornece ao sistema mesmo na ausência do 

funcionamento do motor. 

 

39. Avalie a simbologia dos instrumentos do painel dos veículos com o motor em funcionamento, e 

responda: 

I.  Freio de estacionamento acionado, nível do fluido de freio muito baixo ou sistema de freio 

avariado. 

II.  Temperatura do óleo de lubrificação do motor muito alta, ou nível do óleo de 

lubrificação do motor muito baixo. 

 

III.  Pressão do óleo do motor dentro de parâmetros normais. 

IV.  ABS avariado ou não funciona. 
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Está(ão) correta(s) as opções:  

A) II, III. 

B) I, II, IV. 

C) III, IV. 

D) I, IV. 

 

40. São atitudes que se relacionam com a ética profissional: 

A) Honestidade, responsabilidade e competência.  

B) Discrição, corrupção e caráter. 

C) Honestidade, personalidade e desvio de conduta. 

D) Cooperação, obediência e submissão. 

 

 

 


