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Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul
Estado de Santa Catarina
CADERNO DE PROVA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2011

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS/ MOTONIVELADORA
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da
sala.
02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às
respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal.
03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.
04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas,
apresentando como resposta correta somente uma alternativa.
05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo
rasuras.
06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova
após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a
prova deverão retirar-se da sala simultaneamente.
07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu
gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.
08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.
09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da
prova.

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA:
Questão 1 – alternativa correta = D
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* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que
margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca.
* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de
material transparente, nas cores azul ou preta.
* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do
candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente.
BOA PROVA!

CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204 – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.
email: contato@icap.net.br / fone: (49) 3664-367

2

CONHECIMENTOS GERAIS
PORTUGUÊS
1) Há erro de separação de sílabas na alternativa:
a) Cas-ca.
b) Va-si-lha.
c) Bis-coi-to.
d) Dú-zia.
e) Ne- ces- sá-ri-o.
2) Das palavras abaixo, apenas uma, de acordo com as regras, não deve ser
acentuada graficamente. Encontra-se na alternativa:
a) Rendimento.
b) Tambem.
c) Raizes.
d) Arvore.
e) Saude.
3) Assinale a alternativa que apresenta palavra com erro ortográfico:
a) Profissão.
b) Manteiga.
c) Famílha.
d) Artesanato.
e) Cabeleireira.
4) Observe as palavras grifadas nas frases abaixo:
O senhor é corajoso e alegre.
A diretora é competente e dinâmica.
O menino é calmo e obediente.
As palavras, acima, grafadas em negrito são:
a) Substantivos.
b) Pronomes.
c) Numerais.
d) Adjetivos.
e) Verbos.
5) Assinale a alternativa que apresenta frase de acordo com a norma culta:
a) Existe muitas iniciativas que pode diminuir o problema do lixo.
b) Quais são os principais problemas que ameaçam os recursos naturais da região em
que você vive?
c) O lixo doméstico pode ser separado em dois grupo.
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d) As iniciativa que pode combater o problema do lixo são: reduzir, reutilizar, reciclar,
repensar, recusar.
e) A desidratação causada pela diarreia mata milhões de criança em todo o mundo.
6) Na recepção do Centro Comunitário do Bairro foi afixado o seguinte cartaz:

APP – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA
ESCOLA MUNICIPAL ESPERANÇA
CONVIDA
Pais e toda a comunidade para debater os problemas da escola e
juntos buscar soluções para melhorar a educação de nossas crianças.
Contamos com a sua participação.
A reunião será no pátio da escola.
Dia: 30/11/2011.
Horário: 19h

O texto do cartaz é:
a) Uma propaganda.
b) Uma denúncia.
c) Um convite.
d) Um aviso.
e) Uma notícia.
MATEMÁTICA
7) No sítio do Gustavo há 72 galinhas, 47 porcos e 21 patos. Certo dia
adoeceram,

desses animais

desses eram galinhas. Baseando-se nessas informações, quantas galinhas

adoeceram no sítio do Gustavo?
a) 18.
b) 20.
c) 22.
d) 24.
e) 26.
8) Na conta abaixo estão faltando alguns algarismos. Ao descobrir esses algarismos e
somando-os obtemos:
a) 10.
b) 13.
c) 15.
d) 16.
e) 19.
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ESTUDOS SOCIAIS
9) Como era chamado Caxambu do Sul antes de se tornar município?
a) Cacha.
b) Umbu.
c) Caxambu.
d) Riacho.
e) Mato.
10) No Brasil, podemos citar vários períodos de migração ao longo de sua história que se
caracterizam pelo abandono do campo em busca de melhores condições de vida nas
cidades.
Assinale a alternativa incorreta:
a) O abandono do campo foi intensificado a partir da industrialização e da urbanização
das sociedades modernas.
b) O desenvolvimento industrial nas grandes cidades da região Sudeste provocou um
grande êxodo rural do Nordeste para o Sudeste do país.
c) O êxodo rural contribui para o crescimento desordenado dos centros urbanos.
d) O êxodo rural é um processo que ocorreu na região Nordeste do Brasil, e não é
característico da região Sul do país.
e) Atualmente, no estado de Santa Catarina há uma tendência de abandono do
campo pelos jovens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) O manual do proprietário do veículo recomenda trocar periodicamente o filtro de
combustível. Qual a finalidade desta peça para o veículo?
a) Controla a pressão de combustível.
b) Aumentar o fluxo de combustível.
c) Evitar o excesso de combustível.
d) Reter as impurezas do combustível.
e) Reter as impurezas do ar.
12) Dirigindo um veículo por uma rodovia e você está sendo ultrapassado, assinale qual
a maneira correta de proceder:
a) Manter-se à direita, verificando o trânsito no sentido contrário a sua retaguarda.
b) Sinalize, avisando o outro motorista se há ou não condições de ultrapassagem.
c) Casa haja um veículo a sua frente mantenha a distância de segurança.
d) Se necessário, reduza a marcha para possibilitar que o motorista que ultrapassou
retorne para a mão de direção.
e) Todas as alternativas estão corretas.
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13) Qual a definição correta para chassi de um veículo automotor?
a) É uma estrutura rígida que suporta todos os demais componentes do veículo.
b) É uma estrutura flexível que suporta todos os demais componentes do veículo.
c) É uma estrutura elíptica que suporta todos os demais componentes do veículo.
d) É uma estrutura rígida que tem por finalidade diminuir trepidação, dando maior
conforto e estabilidade ao veículo.
e) Nenhuma alternativa esta correta.
14) Quando poderá ser utilizada a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por
curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas?
a) Poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo seguinte ou para
indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido
contrário.
b) Somente poderá ser utilizado quando os veículos em sentido contrário se
aproximarem na mesma faixa de direção.
c) Não poderá ser utilizada em nenhuma hipótese, segundo as determinações do
código de trânsito.
d) Quando quiser comunicar ao veículo no sentido contrário que a uma barreira policial
à frente.
e) Nenhuma das alternativas está corretas.
15) Todos os anos morrem motoristas em consequência de acidentes com animais.
Diante de animais na pista, qual o procedimento indicado?
a) Prosseguir na velocidade normal, pois os animais tendem a se afastar de veículos em
movimento.
b) Reduzir a velocidade até que os tenha ultrapassado.
c) Acelerar o veículo para que os animais se dispersem.
d) Buzinar forte com a intenção de afastá-los da pista.
e) Nenhuma alternativa está correta.
16) Dirigindo seu veículo por uma via e você deparar-se com um acidente com vítima,
qual a atitude correta a fazer?
a) Providenciar para que a polícia seja comunicada.
b) Se necessário, prestar os primeiros socorros no local do acidente e a seguir transportar
as vítimas para o hospital mais próximo.
c) Socorrer as vítimas.
d) Sinalizar o local para evitar novos acidentes.
e) Todas as alternativas estão corretas.
17) Qual a primeira providência a ser tomada em caso de acidente de trânsito?
a) Tirar a vítima do veículo.
b) Sinalizar a área do acidente e chamar o serviço médico especializado.
c) Tentar resolver tudo sozinho.
d) No caso de capotamento do veículo, solicitar ajuda e desvirar o veículo.
e) Recolher os pertences das vítimas e procurar a identidade da mesma.
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18) Observe a placa abaixo e assinale a alternativa correta:

a) É uma placa de indicação denominada “parada obrigatória” para fiscalização
obriga o condutor a reduzir a velocidade.
b) É uma placa de regulamentação, denominada “parada obrigatória” e obriga
condutor a apenas reduzir a marcha diante dela.
c) É uma placa de regulamentação, denominada “parada obrigatória” e obriga
condutor a deter seu veículo antes de entrar ou cruzar a via.
d) É uma placa de advertência denominada “placa de parada obrigatória” e obriga
condutor a parar seu veículo.
e) Parada para embarque e desembarque de passageiros.

e
o
o
o

19) Guiando um veículo por uma rodovia você se depara com a sinalização a seguir. O
que ela significa?

a) É uma placa de regulamentação de sentido obrigatório à esquerda, você deverá
dobrar à esquerda.
b) É uma placa de advertência lhe obrigando virar à esquerda.
c) Indica curva à esquerda, você deverá diminuir a velocidade.
d) Indica curva à direita, você deverá diminuir a velocidade.
e) Nenhuma alternativa está correta.
20) A placa de sinalização a seguir significa:

a) Faixa de travessia de pedestres.
b) Escolares participando de festa.
c) Escolares desfilando.
d) Escola de crianças excepcionais.
e) Área escolar adiante.
21) Você está dirigindo um veículo da prefeitura municipal de Caxambu do Sul e
quando usa o freio, a direção do veículo puxa para o lado, o defeito pode estar ligado
a:
a) Falta de sincronizador na caixa de direção.
b) Falta de óleo na caixa de câmbio.
c) Falta de óleo nas lonas de freio.
d) Óleo nas lonas de freio.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
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22) Na função de operador de máquina, é necessário ter cuidado na manutenção dos
veículos. Qual a finalidade do sistema de lubrificação em um motor de combustão
interna?
a) Possibilitar o atrito entre as peças do motor, ocasionando o aquecimento do motor e
a consequentemente transformação do combustível do estado líquido para o estado
gasoso.
b) Fazer a mistura do óleo com o ar para melhorar o desempenho do veículo.
c) Evitar o desgaste, o atrito e o superaquecimento do motor.
d) Transportar óleo do tanque ao carburador do veículo.
e) As alternativas “a” e “b” estão corretas.
23) Em relação às figuras abaixo, assinale a alternativa correta:

a) É um cabeçote de motor.
b) É uma biela.
c) É um pistão.
d) Disco de embreagem.
e) Virabrequim.
24) Qual a função do filtro de ar do veículo automotor?
a) Retirar as impurezas da água.
b) Retirar as impurezas do óleo.
c) Retirar as impurezas do combustível.
d) Manter a temperatura ideal de trabalho do motor.
e) Reter as impurezas do ar, que será misturado com o combustível.
25) Dirigindo um veículo lento em fila em uma via, qual será o comportamento correto?
a) Impedir a ultrapassagem de outros veículos.
b) Manter a distância suficiente com o veículo da frente para permitir que os veículos
que os ultrapassem possam se intercalar na fila.
c) Encurtar a distância do veículo da frente, impedindo a ultrapassagem de outros
veículos com velocidade mais rápida.
d) Circular no acostamento, a fim de permitir o fluxo rápido dos demais veículos.
e) Nenhuma alternativa está correta.
26) Você está conduzindo seu automóvel numa via com quatro pistas de mão única,
posicionado no meio da avenida e deseja entrar no próximo quarteirão à direita, qual a
procedência correta para efetuar a manobra?
a) Esperar chegar bem perto da rua, ligar a seta de direção e apressar os outros veículos
para conseguir entrar.
b) Entrar antes na pista da direita, com cautela e sinalizar, para não atrapalhar o trânsito.
c) Deixar para entrar quando estiver na frente da rua, cortando todo mundo e sem
sinalizar.
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d) Ligar o sinal de alerta e buzinar, para os demais veículos abrirem passagem.
e) Diminuir a velocidade e ligar o pisca à esquerda e manobrar com cuidado.
27) A aquaplanagem ou hidroplanagem ocorre quando os pneus perdem o contato
com a pista e o veículo começa a deslizar sobre a água. Em situação de
aquaplanagem, qual a melhor forma de agir?
a) Embalar bem o automóvel e segurar o volante.
b) Realizar a frenagem de emergência e acelerar bruscamente o veículo.
c) Usar o freio de mão.
d) Aliviar a pressão do acelerador, segurar firme a direção não fazendo movimentos
bruscos.
e) Seguir normalmente sem mudar o comportamento, pois o veículo estabiliza-se sozinho
ao terminar a água na pista.
28) Observe a placa abaixo e assinale a alternativa correta:

a) É uma placa de advertência e adverte aos condutores sobre a circulação de veículos
pesados no trecho sinalizado.
b) É uma placa de regulamentação, conhecida como “comprimento máximo
permitido”. e regulamenta o comprimento permitido aos veículos que circulam no
trecho sinalizado.
c) É uma placa de regulamentação denominada largura máxima permitida.
d) É uma placa de indicação, denominada “trânsito de veículos pesados” e adverte aos
condutores de veículos a permissão para o transporte de cargas pesadas.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
29) Observe a placa abaixo e assinale a alternativa correta:

a) “É uma placa de regulamentação denominada “siga em frente” ou à direita” e
assinala ao condutor do veículo que os sentidos de circulação permitidos são à direita
ou em frente.
b) É uma placa de regulamentação e assinala ao condutor do veículo que também
poderá, quando quiser, virar à esquerda.
c) É uma placa de advertência, denominada “siga em frente ou à direita”, e alerta ao
condutor do veículo sobre entroncamento de pista à direita.
d) É uma placa de regulamentação denominada “passagem obrigatória” e determina
ao condutor que existe um obstáculo à frente e que a passagem é obrigatoriamente
feita à direita do mesmo.
e) Nenhuma das alternativas estão corretas.
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30) Qual a diferença de sinalização entre duas placas com a legenda “Pare”, sendo
uma com fundo vermelho e a outra com fundo amarelo?

a) A placa de fundo amarelo é uma sinalização de regulamentação e a de fundo
vermelho é uma sinalização de advertência.
b) A placa de fundo vermelho indica parada obrigatória e a de fundo amarelo indica
parada obrigatória à frente.
c) A placa de fundo amarela possui forma circular e a de fundo vermelho forma
quadrada.
d) A placa de fundo amarelo é utilizada somente em rodovias e a de fundo vermelho
somente em perímetro urbano.
e) Todas as alternativas estão corretas.
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PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO.

