
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 4 (quatro) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta com tubo transparente; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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01 - Quanto a classificação da sílaba tônica, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 
As palavras gráfica, número, inédito, árvore, são palavras classificadas como ______________________________, 
todas as ___________________________ são acentuadas. São _______________________ as palavras sabonete, 
táxi, sambista, vento, e essas não são obrigatoriamente acentuadas. As ______________________ são aquelas que 
têm a última sílaba como tônica. 
a) proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas, monossílabas. 
b) paroxítonas, proparoxítonas, proparoxítonas, oxítonas. 
c) proparoxítonas, proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas. 
d) oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas. 
 

02 - O texto acima apresentado caracteriza-se como uma “Tirinha”, onde acontece um diálogo entre dois 
personagens. A situação comunicativa se estabelece predominantemente a partir de frases: 
a) afirmativas.   c) interrogativas. 
b) exclamativas.   d) negativas. 
 
03 - A tirinha apresenta um dos personagens questionando a timidez do outro personagem. Logo em seguida 
propõe trocarem de lugar. Essa proposta ocorre porque segundo o personagem “Ser tímido é...”: 
a) muito bom, porque os tímidos conseguem o que querem. 
b) ser invejoso. 
c) ser mole. 
d) é muito confortável e fácil. 
 
04 - Quanto ao número de sílabas, os vocábulos confortável, tímido, nunca, não, são classificadas como: 
a) polissílabo, trissílabo, dissílabo e monossílabo.  c) trissílabo, polissílabo, monossílabo e monossílabo. 
b) quadrissílabo, trissílabo, trissílabo, dissílabo.  d) quadrissílabo, polissílabo, trissílabo e dissílabo. 
 
05 - Assinale a alternativa correta quanto ao plural dos vocábulos abaixo: 

INVEJOSO - CONFORTÁVEL - VOCÊ - LUGAR 
a) invejosos, confortávels, vocêis, lugares. 
b) invejósos, confortáveus, vocês, lugares. 
c) invejosos, confortáveis, vocêis, lugars. 
d) invejosos, confortáveis, vocês, lugares. 
 
06 - Na oração destacada a seguir “Tá, quanto você quer para trocarmos de lugar?” ,assinale a alternativa que 
justifica corretamente o emprego da vírgula: 
a) para separar o vocativo. 
b) está entre elementos de uma enumeração. 
c) para marcar a ausência de um elemento. 
d) depois de uma abreviatura. 
 
07 - Jabes aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 1,5% a.m., durante 75 dias. Para que Jabes 
receba, ao final desse período, R$ 53,25 referente aos juros, o capital aplicado deve ser: 
a) R$ 473,33.    c) R$ 1198,00. 
b) R$ 599,00.    d) R$ 1.420,00. 
 

08 - Num grupo de três amigos, a idade de Lucas é  da idade de Marcos, que tem  da idade de Naidion. Sabe-se 

que Naidion tem 30 anos. Então, a soma das idades dos três amigos é: 
a) 53. 
b) 54. 
c) 64. 
d) 72. 
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09 - Clóvis pretende fazer o calçamento de uma área retangular cuja largura mede 5,7 m e comprimento de 7,2 

m. Será utilizado nesse calçamento, um piso em forma de quadrado de lado 30 cm, como o modelo a seguir . 
A área sombreada nesse calçamento corresponde a: 
a) 20,52π cm2.    c) 10,26π cm2. 
b) 15,39π cm2.    d) 5,13π cm2. 
 
10 - O relógio de Marina atrasa 18 minutos a cada 24 horas. Ciente do problema, acertou seu relógio às 7:00 
horas do dia 03. No dia 05 do mesmo mês, às 15:00 horas, o relógio de Marina estará marcando: 
a) 14:18 horas.    c) 14:42 horas. 
b) 14:30 horas.    d) 14:54 horas. 
 
11 - A qual Partido Político o atual Vice-Presidente da República, Michel Temer, é filiado? 
a) PCB     c) PMDB 
b) DEM     d) PT 
 
12 - O Brasil é dividido em 5 regiões, qual delas possui a maior quantidade de estados? 
a) Centro-Oeste.    c) Norte. 
b) Nordeste.    d) Sudeste. 
 
13 - De qual município Maripá foi desmembrado? 
a) Palotina.    c) Marechal Candido Rondon. 
b) Nova Santa Rosa.   d) Nenhuma das alternativas anteriores.  
 
14 - Qual destas mulheres passou a ser reconhecida pela História do Brasil como “A Redentora”? 
a) Ana Neri.    c) Maria Quitéria. 
b) Anita Garibaldi.   d) Princesa Isabel. 
 
15 - Ao chamar por socorro especializado já estamos prestando os primeiros socorros e privando-nos do crime de 
omissão de socorro. Para acionar o corpo de bombeiros discamos: 
a) 190. 
b) 191. 
c) 192. 
d) 193.  

16 - No Código de Trânsito Brasileiro o seguinte símbolo  representa: 
a) Uma sinalização de advertência. 
b) Uma sinalização de indicação.  
c) Uma sinalização de regulamentação. 
d) Uma sinalização de placa educativa. 
 
17 - Exigências para habilitação na categoria “C”: 
a) Ter pelo menos 1 ano de habilitação na categoria “B”. 
b) Não ter sido multado por falta grave ou gravíssima, nem ser reincidente em multa por infração media nos últimos 12 
meses. 
c) Realizar curso prático de 15 horas/aulas e teste de direção veicular. 
d) Todas as anteriores estão corretas.  
 
18 - Qual das infrações a seguir é considerada de natureza gravíssima? 
a) Dirigir com Carteira Nacional de Habilitação vencida a mais de 30 dias.  
b) Dirigir sem utilizar o cinto de segurança (condutor e passageiro). 
c) Falar ao celular enquanto dirigi. 
d) Usar luz alta em vias iluminadas. 
 
19 - No estado do Paraná, uma das infrações mais cometidas pelos condutores imprudentes é a ultrapassagem em 
local proibido; ato de irresponsabilidade do motorista e responsável (associada à alta velocidade) por muitas 
mortes no trânsito brasileiro. Qual o valor da multa aplicada a este motorista infrator, quando flagrado pela 
autoridade de trânsito? 
a) R$ 127,69. 
b) R$ 191,54.  
c) R$ 574,62. 
d) R$ 957,70. 
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20 - Não tendo feito defesa prévia, ou se esta for indeferida, o infrator receberá a imposição de penalidade, da 
qual poderá defender-se junto: 
a) Ao DETRAN.    c) À Prefeitura. 
b) Ao CONTRAN.   d) À JARI.  
 
21 - Padronizou a sinalização e normas de trânsito internacionais, que foram adotadas por diversos países, 
inclusive o Brasil. Essa padronização permite que condutores possam trafegar com segurança em outros países, 
mesmo sem dominar o idioma local: 
a) Convenção de Viena – 1968.    c) Acordo do MERCOSUL – 1992. 
b) Convenção de Haia – 1974.   d) Convenção de Genebra – 1998. 
 
22 - Os órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito são responsáveis pelo cumprimento das leis de 
trânsito, qual das alternativas a seguir não faz referência a um órgão executivo de trânsito? 
a) DENATRAN.    c) PRF. 
b) DETRAN.    d) CONTRAN.  
 
23 - Antes de iniciar o deslocamento com a máquina até o canteiro de obras, o Operador deve verificar vários 
componentes da mesma. Da relação abaixo, qual item pode ser conferido através do painel instalado na cabine? 
a) A calibragem dos pneus. 
b) A carga da bateria. 
c) A quantidade de água no radiador. 
d) O nível do óleo lubrificante. 
 
24 - As tarefas realizadas pela máquina durante o horário em que estiver sob responsabilidade do Operador, 
devem ser informadas ao responsável pelo setor de obras através de: 
a) Anotações feitas em formulários apropriados. 
b) Informações verbais. 
c) Ofício com firma reconhecida em cartório. 
d) Reuniões mensais no canteiro de obras. 
 
25 - Em qual dos equipamentos pesados abaixo pode ser instalado um escarificador entre os seus eixos ou em sua 
parte traseira? 
a) Carro-Plataforma. 
b) Guindaste. 
c) Moto-Niveladora. 
d) Pá-Carregadeira. 
 
26 - O deslocamento lateral de um trator de esteira quando em movimento é comandado através: 
a) De 2 alavancas. 
b) De 2 botões com sensores. 
c) De 2 pedais mecânicos. 
d) Do volante de direção. 
 
27 - Por quanto tempo e em que rotação, o Operador deve deixar o motor da máquina funcionando antes de 
desligá-la? 
a) 1 minuto em marcha acelerada. 
b) 1 minuto em marcha lenta. 
c) 2 minutos em marcha acelerada. 
d) 5 minutos em marcha lenta. 
 
28 - Que material deve ser injetado através dos componentes que aparecem na imagem abaixo? 
 

 
 
a) Combustível. 
b) Graxa. 
c) Óleo hidráulico. 
d) Óleo lubrificante. 
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29 - São operações que podem ser realizadas com facilidade por um trator de esteira, EXCETO: 
a) Corte de terra horizontalmente. 
b) Desmatamento de áreas para plantio. 
c) Enchimento de caçamba de caminhões. 
d) Espalhamento de materiais nos serviços de terraplanagem. 
 
30 - Uma das funções do Operador de Máquinas é fazer o nivelamento de taludes. O que é um talude? 
a) É um bloco de pedra. 
b) É um buraco ou valeta profunda. 
c) É um local onde geralmente a água da chuva se empoça. 
d) É um terreno inclinado. 
 
 
 




