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CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO RESPOSTA.
LEIA A PROVA COM ATENÇÃO.
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
PASSE AS RESPOSTAS PARA O CARTÃO RESPOSTA.
PREENCHA TODO O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO.
BOA PROVA.
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01) Assinale a alternativa que contém um gênero
textual não-literário:
a) Texto informativo;
b) Crônica;
c) Poema;
d) Novela.

d) Indagação.

02) Assinale a alternativa que contém uma
palavra formada por derivação prefixal e
sufixal:
a) Infelizmente;
b) Envernizar;
c) Enrijecer;
d) Anoitecer.

09) Assinale a alternativa que contém uma
palavra paroxítona:
a) Manivela;
b) Maçã;
c) Celular;
d) Paroxítona.

03) Na palavra “PAROXÍTONA” temos 10
letras, fazendo a transcrição fonética teremos um
número de fonemas igual a:
a) 10 fonemas;
b) 11 fonemas;
c) 12 fonemas;
d) 09 fonemas.
04) Uma palavra é formada por hibridismo
quando na constituição dela entram palavras
pertencentes a idiomas diferentes. Sendo assim,
assinale a alternativa que contém uma palavra
formada por hibridismo:
a) Reco-reco;
b) Fidalgo;
c) Sociologia;
d) Petróleo.
05) Assinale a alternativa que contém em sua
estrutura um verbo no modo imperativo:
a) Compre um presente para mim.
b) Queria que você comprasse algo para eu comer.
c) Se eu pudesse, voltaria para casa.
d) Mamãe! Você está ai?
06) Das alternativas abaixo, qual contém um
advérbio de intensidade:
a) Pouco;
b) Sempre;
c) Lentamente;
d) Provavelmente.
07) A conjunção “MAS” representa a ideia de:
a) Soma;
b) Afirmação;
c) Adversidade;

08) São figuras de linguagem, exceto:
a) Eufemismo;
b) Bucolismo;
c) Metáfora;
d) Anacoluto.

10) Gênero essencialmente poético, que expõe a
subjetividade do autor e diz ao leitor do estado
emocional do “eu do escritor”. Estamos falando
do gênero literário:
a) Épico;
b) Dramático;
c) Lírico;
d) Mundano.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Sobre a história do Município de Canoinhas
é correto afirmar, exceto:
a) Quando os primeiros homens brancos vagaram
pelo sertão, encontraram o rio Canoinhas com o
nome indígena de Itapeba, o que quer dizer pedra
rasa ou cachoeira baixa.
b) Mais tarde outros exploradores localizaram o
mesmo rio com o topônimo hispano-indígena de
Canoges Mirim, que literalmente significa canoas
pequeno. Essa referência é uma contrapartida ao rio
Canoges, situado bem mais abaixo, nos campos de
Lages e modernamente conhecido como Canoas.
c) Do Canoges Mirim é que provém o nome
Canoinhas, denominação que prevaleceu e que
depois originou o povoado de mesmo nome.
d) Gentílico ficou Canoigense.
12) É quando os átomos das moléculas
constituintes da matéria estão em um estado de
agitação baixo, podendo ser concentrados mais
átomos em um mesmo espaço físico. A sua forma
e volume são fixos. Por exemplo, uma bola de
boliche. Pode ser colocada em qualquer tipo de
recipiente que ela não tomará a forma do
recipiente, e o seu volume não vai aumentar ou
diminuir. Neste exemplo a matéria esta em
estado:
a) Líquido;
b) Gasoso;
c) Sólido;

d) Nenhum deles.
13) É uma ciência (ramo da Biologia) que estuda
os seres vivos e suas interações com o meio
ambiente onde vivem. É uma palavra que deriva
do grego, onde “oikos” significa casa e “logos”
significa estudo. Esta ciência é de extrema
importância, pois os resultados de seus estudos
fornecem dados que revelam se os animais e os
ecossistemas estão em perfeita harmonia.
Estamos dando uma definição de:
a) Ecologia;
b) Harmonia;
c) Fitogeografia;
d) Geologia.
14) Acompanhamos no dia-a-dia o quanto o ser
humano está destruindo o meio ambiente. O
crescimento das cidades, as indústrias e os
veículos estão causando transtornos para o ar, o
solo e as águas. O desenvolvimento é necessário,
porém, o ser humano precisa respeitar o meio
ambiente, pois dependemos dele para sobreviver
neste planeta, isso significa conseguir obter o
necessário
desenvolvimento
econômico,
garantindo o equilíbrio ecológico. A isso
chamamos:
a) Sistema de produção;
b) Desenvolvimento sustentável;
c) Desenvolvimento Agrário;
d) Desenvolvimento Internacional.
15) A estiagem que atinge a Região Sul desde
novembro do ano passado provocou prejuízos de
R$ 777 milhões à agricultura de Santa Catarina.
A falta de chuva atingiu principalmente a safra
de grãos (milho, soja e feijão) e a produção de
leite. Quais são as regiões mais atingidas pela
estiagem em Santa Catarina?
a) Litoral.
b) Norte do estado.
c) Sul e Planalto Serrano.
d) Oeste e Meio oeste.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Calcule a área de um trapézio sabendo que
sua altura é de 10 cm, a base maior mede 30 cm
e sua base menor mede 18 cm.
a) 5400 cm².
b) 2700 cm².
c) 280 cm².
d) 240 cm².
17) Fernando fez uma compra em uma loja de
roupas. Comprou uma camiseta no valor de R$
54,00, uma calça no valor de R$ 180,00 e uma

jaqueta no valor de R$ 208,00. Optou por pagar
à vista e ganhou 15% de desconto. Qual o valor
que Fernando pagou pela compra?
a) R$ 375,70.
b) R$ 408,65.
c) R$ 367,68.
d) R$ 348,70.
18) Descubra o x na seguinte equação,
-2x + 4 = 22 :
a) x = 9.
b) x = -6.
c) x = -9.
d) x = 4.
19) Calcule aproximadamente a medida da
hipotenusa de um triângulo, sabendo que seus
catetos medem 5 cm e 8 cm respectivamente.
a) 8,24 cm.
b) 9,43 cm.
c) 10,28 cm
d) 8,93 cm.
20) Em uma sala de aula dos 50 alunos, 72% são
meninas. Qual é o número de meninos nessa sala
de aula?
a) 36 meninos.
b) 24 meninos.
c) 14 meninos.
d) 10 meninos.
ESPECÍFICAS/ MOTORISTA - SAMU
21) São procedimentos simples com o intuito de
manter vidas em situações de emergência, feitos
por pessoas comuns com esses conhecimentos,
até a chegada de atendimento médico
especializado. Estamos falando de:
a) Primeiros socorros;
b) Atendimento obrigatório;
c) Atendimento especializado;
d) Atendimento de praxe.
22) Assinale a alternativa correta sobre os
principais problemas com o Condutor:
(I) Dirigir sob o efeito de álcool ou substâncias
entorpecentes;
(II) Imprudência - trafegar em velocidade
inadequada;
(III) Imperícia - inexperiência ou falta de
conhecimento do local;
(IV) Negligência - falta de atenção, falha de
observação.
Assinale a Alternativa correta:
a) Somente o item I esta correto;
b) Estão corretos somente os itens I e IV;
c) Todos os itens estão corretos I, II, III e IV;

d) Estão corretos os itens III e IV.

d) Sondagem.

23) Efetuar ultrapassagens pela contramão em
curvas, aclives, faixas de pedestres, pontes,
viadutos, túneis e locais proibidos é considerado
infração:
a) Leve, 03 pontos;
b) Média, 04 pontos;
c) Grave, 05 pontos;
d) Gravíssima, 07 pontos.

30) Ligam diferentes regiões de uma cidade, com
cruzamentos
ou
interseções
geralmente
controlados por semáforos:
a) Vias de trânsito rápido;
b) Vias arteriais;
c) Vias coletoras;
d) Vias locais;

24) Dirigir com a CNH vencida a mais de 30
dias, é considerado infração:
a)Leve, 03 pontos;
b)Média, 04 pontos;
c) Grave, 05 pontos;
d) Gravíssima, 07 pontos.
25) (Complete a frase.) A__________________ é
a pessoa que se expõe a riscos desnecessários,
sem medir as consequências.
a) Imprudência;
b) Negligência;
c) Imperícia;
d) Concentração.
26) São itens que interferem diretamente na
segurança dos veículos, exceto:
a) Direção, freios e pneus;
b) Faróis, lanternas e sinalizadores;
c) DVD e amplificadores;
d) Para-brisas e buzinas.
27) A luz alta em sentido contrário provoca:
a) Facilidade pela alta visibilidade;
b) Cegueira momentânea que pode ser agravada por
condições adversas como chuva e neblina.
c) Maior visibilidade para o motorista da pista da
esquerda;
d) Nenhuma das alternativas acima.
28) São condições necessárias para se dirigir na
penumbra, exceto:
a) Manter luz baixa ligada;
b) Reduzir velocidade;
c) Manter luz desligada;
d) Redobrar atenção.
29)
Complete
a
frase:
A
__________________________
ocorre
pelo
excesso de água na pista, velocidade
incompatível e pneus carecas.
a) Ultrapassagem;
b) Aquaplanagem;
c) Drenagem;

31) Uso de luz alta em vias iluminadas é
considerada infração:
a) Leve, 03 pontos;
b) Média, 04 pontos;
c) Grave, 05 pontos;
d) Gravíssima, 07 pontos.
32) Para evitar colisões com veículos de trás o
motorista deve:
(I) Usar retrovisor com frequência;
(II) Ser previsível, sinalizando e antecipando as
intenções;
(III) Não frear bruscamente;
(IV) Manter distância do veículo da frente,
facilitando manobras se necessário.
Assinale a opção correta:
a) O motorista deve apenas executar o item I;
b) Deve executar os itens I e III;
c) Executar somente o item IV;
d) Executar todos os itens acima: I, II, III e IV.
33)
Quando
queremos
realizar
uma
ultrapassagem e a pista estiver ocupada por
outro veículo vindo em direção contrária, não
devemos:
a) Diminuir a velocidade;
b) Aguardar na pista direita visibilidade e segurança
da pista esquerda;
c) Acelerar forte e ultrapassar;
d) Manter a calma e esperar o momento correto para
ultrapassagem.
34) Uma pessoa que sofre um acidente de
trânsito pode ter hemorragia interna que leva a
pessoa a estado de choque. São procedimentos
corretos, exceto:
a) Deitar a vítima com a cabeça mais baixa que o
corpo, exceto quando houver suspeita de
traumatismo craniano, fratura da coluna ou AVC;
b) Colocar bolsas de gelo ou compressas frias no
local do trauma;
c) Dar bastante água para reanimar;
d) Monitorar os sinais vitais para evitar paradas
cardíacas ou respiratórias.

35) Quando ocorrer uma fratura aberta ou
exposta não devemos:
a) Fazer curativo protetor sobre o ferimento com
gaze ou pano limpo para evitar contaminações;
b) Imobilizar o membro fraturado;
c) Procurar socorro especializado para o acidentado;
d) Puxar imediatamente o membro fraturado para
colocar no lugar.
36) Os proprietários e condutores devem manter
seus veículos em níveis mínimos de emissão de
gases, fumaça e ruídos. Assinale os itens que
devem ser verificados periodicamente para não
prejudicar o meio ambiente.
a) Carburador ou sistema de injeção;
b) Bobina, ignição eletrônica, distribuidor e velas;
c) Filtro de ar e escapamentos;
d) Todos os itens acima devem ser verificados.
37) Assinale a alternativa correta sobre causas
de superaquecimento de motores:
(I) tampa do reservatório solta;
(II) rompimento de mangueira;
(III) nível correto de água no reservatório;
(IV) Pane elétrica na ventoinha ou pane no
termostato.
ASSINALE A OPÇÃO CORRETA:
a) Somente o item I é correto;
b) Estão corretos os itens I e III;
c) Estão corretos os itens I, II e IV.
d) Todos os itens estão corretos, I, II, III e IV.
38) São considerados pneus carecas aumentando
o risco de aquaplanagem:
a) Pneus com profundidade de sulcos menor que
1,6mm;
b) Pneus com profundidade de sulcos menor que
1,1mm;
c) Pneus com profundidade de sulcos menor que
0,8mm;
d) Pneus com profundidade de sulcos menor que
0,9mm;
39) São formas corretas de usar o extintor de
incêndio, exceto:
a) Aproximar-se rápido do incêndio de frente para o
vento;
b) Romper o lacre, apertar o gatilho;
c) Dirigir o jato para a base do fogo, movimentando
em forma de leque;
d) Usar sempre na posição vertical.

40) Relacione os números de telefones de
emergência da primeira coluna com os
respectivos órgãos:
( 1)190;
(2) 191;
(3) 192;
(4) 193;
(5) 199
(.....) Bombeiros;
(.....) Polícia Militar;
(.....) Defesa Civil;
(.....) SAMU;
(.....) Polícia Rodoviária Federal.
A SEQUÊNCIA CORRETA É:
a) 4, 2, 5, 3, 1;
b) 4, 1, 5, 3, 2;
c) 3, 4, 5, 2, 1;
d) 1, 4, 5, 3, 2.

