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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova será escrita, terá duração mínima de 1 (uma) hora e máxima de 3 (três) horas e será 

composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 alternativas (a, b, 

c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 15 (quinze) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 15 (quinze) 

Conhecimentos Gerais 10 (dez) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será 

substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Leia com atenção: “O mecânico consertou o caminhão.” Analisando a frase marque abaixo a 

opção correta. 

a) A palavra “mecânico” não se escreve com acento ( ^ ); 

b) A frase está escrita corretamente;  

c) A palavra “consertou” na frase deve ser escrita com “c – concertou”; 

d) Não se inicia frases com letra maiúscula; 

e) A frase deve ser encerrada com dois pontos ( : ) e não com ponto final ( . ) 

 

2 - Assinale a frase que tem palavras escritas com erros de português. 

a) A caçamba está pronta para o trabalho. 

b) O pátio de máquinas ficou alagado pela água da chuva. 

c) A manutenção das máquinas é atribuição do Operador de Máquinas. 

d) Os servisos de linpeza são executados pelo Agente de Manutenção. 

e) O Servidor Público deve zelar pelo patrimônio do município. 

 

3 - Assinale a palavra que não está com as sílabas separadas corretamente. 

a) ca-mi-nhão 

b) ter-ra-ple-na-gem 

c) pa-tro-la 

d) car-re-ga-men-to 

e) ga-ra-ge-ns 

 

4 - Assinale a palavra que tem mais sílabas. 

a) terra 

b) tratores 

c) patrolamento 

d) mobiliários 

e) motorista 

 

5 - Uma das regras de utilização do sinal de crase ( `  ) diz que não se usa crase antes de palavras 

masculinas. Assinale a opção em que não se aplica esta regra. 

a) a cavalo 

b) a prazo 

c) a pé 

d) a tempo 

e) a pessoas  

 

6 - O alfabeto de 23 (vinte e três) letras usado no Brasil passou a ter 26 (vinte e seis) letras com o 

novo acordo ortográfico. Quais foram as três letras incluídas em nosso alfabeto? 
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a) Q, V, W 

b) M, W, O 

c) Q, K, G 

d) K, W, Y 

e) H, Q, G 

 

7 - Com o novo acordo ortográfico o trema ( ¨ ) foi abolido das palavras. Assinale abaixo a única 

palavra que não usava trema antes de vigorar o acordo atual. 

a) linguiça 

b) lingueta 

c) sagui 

d) frequência 

e) guilhotina 

 

8 - Em relação ao uso do hífen ( - )  uma das regras diz que “usa-se hífen em palavras que o prefixo 

termina com a mesma vogal que inicia a palavra seguinte”. Assinale abaixo a única palavra que não 

condiz com esta regra.  

a) recém-nascido 

b) micro-ônibus 

c) semi-internato 

d) micro-ondas 

e) arqui-inimigo 

 

9 - Como se escreve corretamente o número 261? 

a) duzentos e secenta e hum 

b) dussentos e sesenta e um 

c) duzentos e sessenta e um 

d) duzentos e sesenta e um 

e) duzentos e sessenta e hum 

 

10 - Assinale a opção em que a palavra está escrita errada. 

a) trecentos 

b) caçamba 

c) limpeza 

d) engraxar 

e) garagem 

 

11 - A principal regra de uso da vírgula diz que “não se coloca vírgula entre o sujeito, o verbo e o 

complemento de uma frase”. Baseado nesta regra assinale a frase que está correta. 

a) A região sofreu, com os impactos das, chuvas. 

b) As pessoas acordaram com o estrondo da explosão. 

c) Mari, auxiliou a idosa a atravessar a rua. 

d) A, estiagem atingiu a plantação, de milho. 

e) A Prefeitura está localizada, no centro da, cidade. 
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12 - Assinale a alternativa que apresenta o ponto que é utilizado quando se faz uma pergunta. 

a) Exclamação - ! 

b) Interrogação - ? 

c) Dois pontos - : 

d) Final - . 

e) Reticências - ... 

 

13 - Escolha a opção que complete a frase abaixo com as palavras corretas. 

O _____________da _____________foi realizado na ___________da _________Silva. 

a) concerto, empilhadeira, ofizina, família 

b) conserto, empiliadeira, oficina, famílha 

c) concerto, empilhadeira, oficina, famílha 

d) conserto, empilhadeira, oficina, família  

e) concerto, empiliadeira, ofisina, famílha 

 

14 - O sujeito da frase é o que pratica a ação. Então na frase “Os operadores cuidam muito bem das 

máquinas.”, qual é o sujeito? 

a) Os operadores 

b) máquinas 

c) muito 

d) cuidam 

e) bem 

 

15 - Complete as palavras com S ou Z e após assinale a sequência correta. 

Quero__ene  

Bu__ina 

Ami__ade 

Ga__olina 

Grani__o 

a) Z, Z, Z, Z, S 

b) S, Z, Z, S, Z 

c) S, S, Z, Z, S 

d) S, Z, Z, Z, S 

e) S, S, S, Z, Z 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

16 - No tabloide fornecido por uma loja, um conjunto de cama box está a venda por R$ 899,00 com 

pagamento à vista ou no carnê em 10 vezes de R$ 149,90 cada. Se o cliente optar pela compra a 

prazo ele vai pagar:  

a) R$ 500,00 a mais 

b) R$ 591,00 a mais 
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c) R$ 600,00 a mais 

d) R$ 609,00 a mais  

e) R$ 619,00 a mais 

 

17 - Uma torneira mal fechada goteja 200 vezes a cada 5 minutos. A capacidade média de cada gota é 

de 2 ml. A quantidade de água que vaza da torneira em uma hora é de: 

a) 48 litros 

b) 32 litros 

c) 24 litros 

d) 4,8 litros 

e) 4 litros 

 

18 - Um carro sai de Paial-SC, com o hodômetro marcando 30 474 quilômetros e vai para 

Florianópolis-SC que fica distante de Paial 482 quilômetros. Ao chegar em Florianópolis o 

hodômetro estará marcando: 

a) 30 956 km 

b) 31 856 km 

c) 31 056 km 

d) 30 856 km 

e) 31 956 km 

 

19 - Observe a conta indicada abaixo: 

7 
 

2 
 

  

+ 

  
 

  
 

6 

     12   0   1 

 

A fim de que a soma seja possível com esse resultado, o quadrado da segunda linha, que representa a 

casa das dezenas deve ser preenchido com o algarismo: 

a) 5 

b) 8 

c) 4 

d) 9 

e) 7 

 

20 - No período de um mês em uma unidade de saúde 347 pessoas receberam a vacina contra a gripe, 

217 pessoas receberam a vacina antitetânica e 193 pessoas recebem outros tipos de vacinas. Ao todo 

foram vacinadas: 

a) 647 

b) 757 
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c) 577 

d) 847 

e) 747 

 

21 - Seja . Então o valor de A é: 

a) 19 

b) 20 

c) 21 

d) 23 

e) 25 

 

22 - O tabloide de um supermercado exibiu uma série de produtos em oferta. Dona Carla fez uma 

lista de compras necessárias e para facilitar o trabalho montou uma tabela. 

 

 Produto Quantidade Preço em R$ Valor em R$ 

01 Arroz pacote 5 kg 1 Pacote 11,90  

02 Carne moida 2 kg 16,50 ao kg  

03 Feijão bom gosto 3 kg 3.20 ao kg  

04 Óleo de soja 3 litros 3,40 ao l  

05 Farinha de trigo  1 pacote 7,80  

06 Carne suína 5 kg 6,80 ao kg  

07 Leite  12 litros 2,50 ao l  

08 Café 1 pacote 8,20  

           

TOTAL  ........................ 

Complete a tabela e marque a alternativa que indica o total que Dona Carla vai gastar. 

a) R$ 60,00 

b) R$ 143,00 

c) R$ 143,70 

d) R$ 144,70 

e) R$ 149,60 

 

23 - Maria Bonita está na dúvida de como vai se vestir. Ela tem para escolher três saias, todas de 

cores diferentes e duas blusas, também de cores diferentes. O número de opções que Maria Bonita 

tem para se vestir é de: 

a) 5 

b) 3 

c) 6 

d) 2 

e) 9 
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24 - Um agricultor verificou que num hectare de terra bem cultivada é possível produzir em média 

195 sacos de milho de 60 quilos. Baseados nessa informação, em 20 hectares podem ser produzidas: 

a) 65 toneladas 

b) 234 toneladas 

c) 2340 toneladas 

d) 324 toneladas 

e) 11700 toneladas 

 

25 - Ricardo foi abastecer seu carro. O tanque estava praticamente vazio, tanto é que couberam 40 litros de 

combustível no tanque. Se o preço da gasolina era de R$ 3,48 ao litro, então Ricardo gastou para abastecer 

o carro: 

a) R$ 150,90 

b) R$ 149,60 

c) R$ 145,20 

d) R$ 142,20 

e) R$ 139,20 

 

26 - Um dado numerado de 1 a 6 foi lançado por Sílvia seis vezes consecutivas. Em nenhum lançamento 

obteve o número 2 e nem o número 5. Nos demais lançamentos, obteve todos os demais números no 

mínimo uma e, no máximo, duas vezes. Se Sílvia somar os números obtidos, o valor máximo que poderá 

obter será de:  

a) 30 

b) 26  

c) 24 

d) 21  

e) 20  

 

27 - Em uma divisão de dois números inteiros o divisor é 12, o quociente é 16 e o resto é o maior possível, 

então o dividendo é: 

a) 203 

b) 192 

c) 255 

d) 259 

e) 245 

 

28 - Um motorista faz um percurso entre duas cidades em 3 horas com velocidade média de 50 

quilômetros por hora. A distância entre essas duas cidades é de: 

a) 50 km 

b) 80 km 

c) 140 km 

d) 150 km 

e) 180 km 
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29 - O preço de um aparelho eletrônico é de R$ 500,00. Como a loja resolveu fazer uma promoção e 

está dando um desconto de R$ 60,00 nas compras à vista, o preço que o cliente vai pagar se comprar 

o aparelho à vista será de:  

a) R$ 560,00 

b) R$ 512,00  

c) R$ 480,00 

d) R$ 420,00 

e) R$ 440,00 

 

30 - Em uma cidade brasileira a taxa de mortalidade infantil antes de completar um ano era de 3 

crianças falecidas para cada 100 nascimentos. Se num certo ano nasceram nessa cidade 400 crianças, 

a previsão do número de crianças que deverão viver mais de um ano é de: 

a) 385 

b) 388 

c) 370 

d) 310 

e) 150 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

31 - A qual município pertencia Paial no início de sua história, em 1917? 

a) Itá 

b) Cruzeiro (hoje Joaçaba) 

c) Seara 

d) Chapecó 

e) Concórdia 

 

32 - A criação do Município de Paial foi em 4 de julho de 1995. Quantos anos o município vai 

completar em 2016? 

a) 20 anos 

b) 22 anos 

c) 18 anos 

d) 25 anos 

e) 21 anos 

 

33 - A Lei 11.340, em vigor desde 2006, é um dispositivo legal que visa aumentar o rigor das 

punições sobre os crimes domésticos, coibindo a violência e todas as formas de discriminação, 
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normalmente aplicada aos homens que agridem física ou psicologicamente a uma mulher ou à 

esposa. Como é conhecida esta lei? 

a) Lei da Discriminação  

b) Lei do Ventre Livre 

c) Lei da Igualdade de Gêneros 

d) Lei Maria da Penha 

e) Lei do Colarinho Branco 

 

34 - Em março de 1991 entrou em vigor uma lei que garante os direitos das pessoas que compram 

produtos ou serviços e não se sentem satisfeitas ou se sentem enganadas pelo fornecedor. Esta lei é 

conhecida como: 

a) Código de Defesa do Consumidor 

b) Código de Ética do Consumidor 

c) Código de Defesa do Prestador de Serviços 

d) Código do Juizado das Pequenas Causas 

e) Código de Ética de Serviços e Produtos 

 

35 - Os Vereadores do município são responsáveis, principalmente, pela fiscalização das ações do 

Poder Executivo e pela elaboração de leis. Quantos Vereadores formam a Câmara de Vereadores do 

Município de Paial? 

a) Onze 

b) Nove 

c) Oito 

d) Dez 

e) Quinze 

 

36 - Os estados brasileiros são administrados por governos eleitos pelo povo. Quem são o 

Governador e o Vice-Governador do Estado de Santa Catarina, respectivamente? 

a) Raimundo Colombo e João Rodrigues 

b) João Raimundo Colombo e Gelson Merísio 

c) Raimundo Colombo e Claudio Caramori 

d) João Rodrigues e Raimundo Colombo 

e) Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira 
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37 - Qual é o nome da operação deflagrada pela Polícia Federal, que desde março de 2014 investiga 

um esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, políticos de vários partidos e 

grandes empreiteiras?  

a) Operação Fundo do Poço 

b) Operação Lava Jato 

c) Operação Dinheiro Sujo 

d) Operação Petrolão 

e) Operação Dinheiro a Jato 

 

38 - O dinheiro ocupa um importante papel na vida das pessoas, pois proporciona a satisfação das 

necessidades humanas individuais e sociais. O equilíbrio financeiro é importante na família para 

manter a harmonia, a segurança, o equilíbrio emocional e saúde.  

Fonte: Cartilha “Administre seu dinheiro de forma consciente”– FIESC 

 Assinale abaixo a opção que não contribui para o equilíbrio financeiro de uma família. 

a) Adotar medidas de economia como reduzir gasto com água, luz, telefone e outros supérfluos. 

b) Comprar somente o que for indispensável, evitando o consumismo.  

c) Fazer pesquisa de preços antes de adquirir um produto, e, sempre que possível, aproveitar 

promoções. 

d) Comprar tudo a prazo, mesmo sabendo que tem juro embutido nas parcelas. 

e) Fazer um planejamento financeiro com a família para saber qual é a renda mensal e conhecer 

as despesas, evitando gastar mais do que se ganha. 

 

39 - Mata Ciliar é a cobertura vegetal nativa, que fica às margens de rios, igarapés, lagos, nascentes e 

represas. O nome “mata ciliar” vem do fato de serem muito importantes para a proteção de rios e 

lagos tal como são os cílios para nossos olhos. As matas ciliares são fundamentais para o equilíbrio 

ecológico, oferecendo proteção para as águas e o solo.  

Fonte: https://guiaecologico.wordpress.com/tag/o-que-e-mata-ciliar Acessado em 15/03/2016 

Assinale a opção que não representa benefício para a mata ciliar.  

a) Reduz o assoreamento e a força das águas que chegam aos rios, represas e lagos. 

b) Auxilia na manutenção da qualidade da água, impedindo a entrada de poluentes para a vida 

aquática. 

c) Formam espaços para a conservação da biodiversidade. 

d) Absorvem e fixam o dióxido de carbono, um dos principais gases responsáveis pelas 

mudanças climáticas do planeta. 

e) Proporciona erosão da terra e espaço para plantação de pastagens para os animais.  

https://guiaecologico.wordpress.com/tag/o-que-e-mata-ciliar
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40 - Cuidar do planeta Terra é responsabilidade de todos nós. Assinale abaixo a única opção que não 

é ecologicamente correta. 

a) Enviar para coleta seletiva todo material que possa ser reciclado ou reaproveitado. 

b) Utilizar escadas ou invés de elevador, sempre que possível. 

c) Deixar ligados nas tomadas todos os aparelhos portáteis e eletrodomésticos, mesmo quando 

não estiverem em uso, para facilitar no momento de ligá-los. 

d) Armazenar óleo de fritura em garrafas para doá-lo a instituições que fazem biodiesel ou 

sabão. 

e) Trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. 

 

 


