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LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA AS
QUESTÕES DE 1 A 5.
GOVERNAR
Os garotos da rua resolveram brincar de Governo,
escolheram o Presidente e pediram-lhe que
governasse para o bem de todos.
-Pois não - aceitou Martim. - Daqui por diante
vocês farão meus exercícios escolares e eu assino.
Clóvis e mais dois de vocês formarão a minha
segurança. Januário será meu Ministro da Fazenda e
pagará o meu lanche.
- Com que dinheiro? − atalhou Januário.
- Cada um de vocês contribuirá com um cruzeiro
por dia para a caixinha do Governo.
- E que é que nós lucramos com isso? –
perguntaram em coro.
- Lucram a certeza de que têm um bom Presidente.
Eu separo as brigas, distribuo tarefas, trato de igual
para igual com os professores. Vocês obedecem,
democraticamente.
- Assim não vale. O Presidente deve ser nosso
servidor, ou pelo menos saber que todos nós somos
iguais a ele. Queremos vantagens.
- Eu sou o Presidente e não posso ser igual a vocês,
que são presididos. Se exigirem coisas de mim,
serão multados e perderão o direito de participar da
minha comitiva nas festas. Pensam que ser
Presidente é moleza? Já estou sentindo como este
cargo é cheio de espinhos.
Foi deposto, e dissolvida a República.
(Carlos Drummond de Andrade)
01) A ideia de brincar de governo foi de:
a) Martim;
b) Clóvis;
c) Januário;
d) Todos.
02) No 5º parágrafo a um questionamento, que é
feito por:
a) Clóvis e Januário;
b) Martim e Clóvis;
c) Todos os presentes, exceto Martim;
d) Clóvis, Martim e Januário.
03) No texto a fala: “Cada um de vocês
contribuirá com um cruzeiro por dia para a
caixinha do Governo.”
é dita por:
a) Martim;
b) Clóvis;

c) Januário;
d) Todos.
04) No penúltimo parágrafo existem três
pronomes, sublinhados e em negrito, que se
referem a:
a) Martim;
b) Clóvis;
c) Januário;
d) Todos.
05) Na última linha do texto existe a palavra
“DEPOSTO” que tem o mesmo significado de:
a) Demissão;
b) Omissão;
c) Eleição;
d) Reeleição.
06) Assinale a alternativa que contém um
substantivo próprio:
a) Igreja;
b) Matriz;
c) Moisés;
d) Apóstolos.
07) “É a classe gramatical de palavras variáveis,
as quais denominam os nomes dos seres. Além de
objetos, pessoas e fenômenos.”
A explicação acima se refere a:
a) Adjetivo;
b) Substantivo;
c) Verbos;
d) Pronomes.
08) A palavra “MARINHEIRO” é derivada de:
a) Mar;
b) Marinha;
c) Marujo;
d) Marítimo.
09) O menor elemento sonoro capaz de
estabelecer uma distinção de significado entre as
palavras recebe o nome de:
a) Letra;
b) Palavra;
c) Fonema;
d) Sílaba.
10) São classificados em pronomes possessivos,
exceto:
a) Meu;
b) Teu;
c) Este;
d) Dela.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) A população brasileira é composta por
diferentes etnias: é formada por indígenas,
negros, brancos, asiáticos, etc. Essa mistura
entre vários grupos étnicos, ou seja, a mistura
entre raças e povos, é denominada:
a) Miscigenação
b) Povoação
c) Coloração
d) População

14) O período em que o ser humano se
desenvolve dentro do útero da mulher é
chamado de período de gestação, durante este
período é muito importante que o médico
acompanhe o desenvolvimento do bebê. Como é
conhecido esse acompanhamento?
a) Concepção.
b) Parto.
c) Pré-natal.
d) Ultrassonografia.

12) Muitas vezes, contar um determinado
acontecimento exige o uso de medidas de tempo.
Relacione a coluna de medidas de tempo com sua
respectiva duração:
Medidas de tempo:
I. Biênio
II. Triênio
III. Século
IV. Milênio
V. Década
VI. Quinquênio

15) Os seres vivos são aqueles que nascem,
crescem, podem reproduzir-se e morrem.
Sabendo disso, quais dos itens abaixo são
considerados seres vivos?
I – Árvores
II – Animais
III – Fungos
IV – Pedras
V – Roseiras
VI – Água
VII - Solo
a) São considerados seres vivos os itens I, II, III e
V.
b) São considerados seres vivos os itens I, II, V e
VI.
c) É considerado um ser vivo somente o item II.
d) Todos os itens I, II, III, IV, V, VI e VII são
considerados seres vivos.

Duração
(.....) 1.000 anos
(.....) 100 anos
(.....) 10 anos
(.....) 5 anos
(.....) 3 anos
(.....) 2 anos
A sequência correta da coluna duração é:
a) IV – III – V – VI – II – I
b) IV – V – III – VI – II – I
c) I – II – III – V – VI – IV
d) III – IV – V – VI – II – I
13) Ficar exposto ao Sol por curtos períodos de
tempo, em horários adequados e tendo certos
cuidados, contribui para o bom funcionamento
do corpo humano. No entanto, a exposição
excessiva ao Sol, em horários inadequados e sem
ter os cuidados necessários, pode causar vários
problemas de saúde. São alguns cuidados que
devemos ter para evitar esses problemas, exceto:
a) Quando ficar exposto ao Sol por muito tempo,
proteger a pele com protetor solar e a cabeça com
chapéu ou boné.
b) Manter o organismo hidratado. Beber bastante
líquido.
c) Evitar usar roupas de cores escuras em épocas de
muito calor.
d) No horário de verão o Sol mais benéfico à saúde
é entre as 11 horas da manhã e 5 horas da tarde.

16) Existem alguns objetos que são feitos
manualmente com a ajuda de ferramentas
simples, e que geralmente utiliza-se na sua
fabricação materiais como o barro, a madeira,
algumas fibras de vegetais, entre outros. Qual o
nome desse tipo de objeto?
a) Produtos Importados.
b) Produtos Nacionais.
c) Produtos Artesanais.
d) Produtos Industrializados.
17) O petróleo é um líquido de cor escura, que
pode ser encontrado no subsolo do nosso planeta.
Existem vários produtos de importante utilidade
em nossas vidas que são derivados do petróleo.
Qual das alternativas não apresenta um produto
derivado do petróleo?
a) Plásticos.
b) Asfalto.
c) Concreto.
d) Combustível.
18) O município de Concórdia está localizado na
região Oeste de Santa Catarina. Qual das

alternativas não apresenta um município que faz
limite com Concórdia?
a) Lindóia do Sul.
b) Itá.
c) Jaborá.
d) Chapecó.

entrada foram no mesmo valor, calcule o valor
de cada parcela:
a) R$ 208,25.
b) R$ 216,25.
c) R$ 228,00.
d) R$ 206,25.

19) No dia 13 de maio de 1888 a princesa Isabel
assinou a Lei Áurea. Essa medida foi responsável
por que acontecimento na história do Brasil?
a) A Independência do Brasil.
b) A escravidão foi abolida.
c) Os índios receberam do governo grandes
propriedades de terra.
d) A vinda de imigrantes europeus.

24) Analise a imagem abaixo:

20) Com a modernidade e a praticidade da vida,
o lixo tem aumentado e levado a natureza ao
caos da poluição e da destruição. Todo cidadão
pode adotar algumas ações para colaborar com a
preservação do meio ambiente. São algumas
importantes ações:
I – Não jogar lixo nas ruas e rios;
II – Evitar o uso de descartáveis;
III – Evitar o uso de sacolas plásticas em lojas e
supermercados;
IV – Reciclar e reaproveitar tudo aquilo que for
possível.
a) Estão corretos os itens I, II e IV.
b) Estão corretos os itens I, II, III e IV.
c) Somente o item I está correto.
d) Estão corretos os itens I e IV.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
21) Fernando foi ao supermercado comprar 4 kg
de alcatra e 5 refrigerantes. Analisando a tabela
calcule quanto Fernando gastou:
Produto
Preço
Kg da Alcatra
R$ 14,99
Refrigerante
R$ 3,40
a) R$ 72,90.
b) R$ 75,83.
c) R$ 76,96.
d) R$ 76,86.
22) Em uma sala de 40 alunos, 65% são meninas.
Quantos meninos estudam nessa sala?
a) 10.
b) 14.
c) 18.
d) 16.
23) Juliana foi em uma loja comprar roupas. O
total da compra foi de R$ 865,00. Ela fez a forma
de pagamento 1 de entrada e mais 3 parcelas.
Sabendo que todas as parcelas, inclusive a

Supondo que essa imagem é uma planta de uma
Arena de Shows, e que só é permitido 3 pessoas
por m², qual é o total de pessoas que esse espaço
pode receber:
a) 3.750 pessoas.
b) 1.275 pessoas.
c) 3.528 pessoas.
d) 3.890 pessoas.
25) Calcule o y a seguir:
y = 28 + 5 x 2:
a) y = 66.
b) y = 58.
c) y = 38.
d) y = 36.
ESPECÍFICAS/ OPERADOR DE
EQUIPAMENTOS (ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA)
26) Quais são as vias urbanas que ligam
diferentes regiões de uma cidade, com
cruzamentos
ou
interseções
geralmente
controlados por semáforos?
a) Coletoras.
b) Locais.
c) Arteriais.
d) Trânsito rápido.
27) É proibido parar e estacionar:
I. Em locais e horários não permitidos;
II. Sobre calçadas ou canteiros;
III. Sobre faixas de segurança e em esquinas;

IV. Na contramão;
V. A mais de 40 cm da calçada.
É correto afirmar:
a) Somente a alternativa V está incorreta.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas.
d) A alternativa I está incorreta.
28) Penalidades são sanções impostas aos
infratores, aplicadas pelo DETRAN, Prefeitura,
Polícia Rodoviária, e outros órgãos com
jurisdição sobre a via. Qual item abaixo é uma
Penalidade?
a) Retenção do veículo.
b) Recolhimento do Certificado de Licenciamento
Anual.
c) Recolhimento da CNH.
d) Curso de Reciclagem.
29) Dirigir sob efeito de álcool ou outra
substância psicoativa ou que gere dependência,
tem como gravidade:
a) Gravíssima (5x).
b) Grave.
c) Muito Grave.
d) Muito Gravíssima.
30) O condutor que dirigir com a CNH vencida
há mais de 30 dias tem como penalidade:
a) Apenas Multa.
b) Multa, recolhimento da CNH e retenção do
veículo.
c) Multa e cassação da CNH.
d) Multa e suspensão do direito de dirigir.
31) É importante saber que, em qualquer
acidente, ocorre pelo menos uma das três falhas
humanas. Uma dessas falhas é a _____________,
que significa um descaso, displicência ou desleixo
de quem conhece as regras, mas não dá a devida
importância.
Preencha a lacuna corretamente:
a) Imprudência.
b) Imperícia.
c) Negligência.
d) Imprevisão.
32) É fundamental que o condutor defensivo
conheça, exceto:
a) As leis e normas de trânsito.
b) As particularidades do veículo, seus
equipamentos e acessórios.
c) As condições adversas e a maneira correta de
enfrentá-las.
d) A Constituição Federal.

33) A sinalização vertical, de acordo com sua
função, pode ser, exceto:
a) Sinalização de Integração.
b) Sinalização de Regulamentação.
c) Sinalização de Indicação.
d) Sinalização de Advertência.
34) O condutor trafegando em uma via, vê uma
placa proibindo ultrapassar. Essa placa é uma:
a) Sinalização de Advertência.
b) Sinalização de Indicação.
c) Sinalização de Regulamentação.
d) Sinalização Auxiliar.
35) Preencha a lacuna corretamente:
Um condutor ________________, é aquele que se
expõe a riscos desnecessariamente, sem medir as
consequências.
a) Negligente.
b) Prudente.
c) Empírico.
d) Imprudente.
36) Primeiros socorros são os procedimentos
efetuados em uma pessoa cujo estado físico
coloca em perigo a sua própria vida. As técnicas
de primeiros socorros recomendam que os
atendentes protejam-se contra a transmissão de
doenças infecto-contagiosas. Para evitar que
haja esse tipo de contágio, o atendente de
emergência deve prevenir-se, tomando as
seguintes precauções:
I. Usar luvas de borracha.
II. Evitar ferir-se.
III. Levar as mãos à boca e aos olhos.
IV. Não usar luvas, pois ela diminui a aderência
e a habilidade que temos nas mãos.
É correto afirmar:
a) Somente a alternativa IV está incorreta.
b) Somente as alternativas I e III estão corretas.
c) Somente as alternativas I e II estão corretas.
d) Somente a alternativa II está correta.
37) Existem critérios internacionalmente aceitos
no que se refere à abordagem para prestar
primeiros socorros a uma vítima. Qual etapa
abaixo não faz parte a essa abordagem:
a) Avaliação Primária: é feito um rápido exame na
vítima, sendo corrigidos imediatamente os
problemas que forem encontrados.
b) Manutenção dos sinais vitais: Devemos nos
preocupar constantemente com os sinais vitais da
vítima, tomando as providências necessárias sempre
que houver alterações.

c) Avaliação Secundária: é preciso verificar a
extensão dos ferimentos, a quantidade de sangue
perdido, as fraturas e as outras lesões.
d) Avaliação Final: Devemos fazer todos os
diagnósticos possíveis, e resolver o problema da
vítima no local. Não precisando levar ao hospital.

b) Adverte que à frente, há uma faixa sinalizada
para a passagem de pedestre.
c) Alertar que à frente há uma faixa sinalizada para
passagem de escolares.
d) Alertar para a existência de área de lazer para
crianças, adiante.

38) O painel de instrumentos de um veículo é
projetado de modo a informar ao condutor, as
principais condições de uso e funcionamento do
veículo. Um dos instrumentos que encontramos
no painel é o Hodômetro total, que tem a função
de:
a) Indicar a quantidade aproximada de combustível.
b) Indicar quantos quilômetros o veículo percorreu
desde a fabricação.
c) Indicar a velocidade que o veículo está
desenvolvendo.
d) Indicar a temperatura da água de arrefecimento
do motor, em faixas.

43) As causas mais comuns de acidentes
provocados pela carga são:
I. Carga mal distribuída, mal embalada ou
acondicionada inadequadamente.
II. Falha na imobilização e amarração dos
volumes dentro do compartimento de cargas.
III. Desconhecimento do tipo de carga e das suas
características.
Assinale a afirmativa correta:
a) Somente o item III está incorreto.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente os itens II e III estão corretos.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

39) Os painéis de um veículo podem ser:
a) Eletromecânicos ou Eletrônicos.
b) Eletromecânicos ou Automáticos.
c) Mecânicos ou Eletrônicos.
d) Mecânicos ou Automáticos.

44) Transportar passageiro no compartimento
de carga tem como gravidade:
a) Leve.
b) Média.
c) Grave.
d) Gravíssima.

40) O Sistema de Transmissão tem esse nome
porque é ele que transmite o movimento do
motor para as rodas. De todos os componentes
desses sistema, o condutor somente tem acesso à
alavanca do câmbio e à embreagem. O câmbio
pode ser, exceto:
a) Manual.
b) Semi-automático.
c) Semi-manual.
d) Automático.
41) Essa placa de regulamentação tem como
finalidade:
a) Indicar que existe vento
forte naquele local.
b) Indicar o sentido que o
condutor deve circular pela
rotatória.
c) Proibir a circulação nesse
sentido.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
42) Essa placa de advertência
tem como finalidade:
a) Alertar o condutor para
existência de área escolar,
adiante.

45) As técnicas de Direção e Pilotagem Defensiva
estão agrupadas em cinco elementos. Qual item
abaixo não faz parte desses elementos?
a) Conhecimento.
b) Imprudente.
c) Ação
d) Previsão.
46) O Art. 2º. da Lei Complementar Municipal
164 de 27 de julho de 1999 assegura ao seus
beneficiários a manutenção do padrão de vida
por vários motivos, exceto:
a) Incapacidade;
b) Idade avançada;
c) Acidente em serviço;
d) Licença sem vencimentos.
47) Complete o Art. 10º. da Lei Complementar
Municipal número 572 de 29 de novembro de
2010 com uma das alternativas abaixo:
Art. 10. Os cargos públicos se classificam em
cargos
de
carreira
de
provimento
________________ e cargos de provimento em
________________, estes estabelecidos em
legislação própria.
a) Efetivo, comissão;
b) Admitido, contratado;

c) Contratado, designado;
d) Admitido, designado.
48) O Art. 7º. da Lei Complementar Municipal
número 90 de 27 de junho de 1994 prevê a
investidura em cargo público com a:
a) Nomeação;
b) Posse;
c) Exoneração;
d) Promoção.
49) O Art. 12º. da Lei Complementar Municipal
número 90 de 27 de junho de 1994 prevê
Concurso Público de:
a) De provas ou de provas e títulos;
b) Somente de provas;
c) Somente de títulos;
d) Nenhum deles.
50) O Art. 7º. da Lei Orgânica Municipal prevê
um Poder exercido pela Câmara Municipal de
Vereadores eleitos para um mandato de 04 anos,
estamos falando do poder:
a) Executivo;
b) Judiciário;
c) Legislativo;
d) Ministerial.
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