
� Somente inicie a prova após ler todas as orientações.

� Conira seus dados: no caderno de prova, identiique se o cargo 

está correto e, no CARTÃO-RESPOSTA, seu nome, número de CPF e 

cargo no qual se inscreveu.

� A prova terá duração de quatro horas incluindo o tempo de 

preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

� O prazo mínimo de permanência em sala é de uma hora.

� Autorizado o início da prova, veriique se este caderno contém 

40 questões objetivas (25 questões de conhecimentos especíicos, 

10 de conhecimentos gerais e atualidades e 5 questões de língua 

portuguesa). Se não estiver completo ou apresentar falhas, peça 

para substituí-lo antes de responder qualquer questão da prova.

� Todas as questões da prova são de múltipla escolha, devendo ser 

assinalada apenas uma das alternativas (A, B, C ou D). 

� Assinale a resposta de cada questão neste caderno, 

transferindo-a para o CARTÃO-RESPOSTA.

� A prova será corrigida por meio do CARTÃO-RESPOSTA; este não 

pode apresentar rasuras, ou mais de uma alternativa assinalada em 

cada questão (será anulada a questão). 

� No CARTÃO-RESPOSTA, com caneta esferográica transparente 

(tinta azul ou preta), responda cada questão, assinalando a 

alternativa escolhida. 

� Não risque, não amasse, não dobre, não suje o CARTÃO-

RESPOSTA, pois ele é insubstituível.

� Os iscais não estarão autorizados a emitir opinião, nem 

prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, 

exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e 

decidir a resposta.

� Durante a realização da prova escrita não será admitido qualquer 

tipo de comunicação do candidato com o exterior do local das 

mesmas, nem o porte de celular ou qualquer outro equipamento 

eletrônico de comunicação, sob pena de eliminação do concurso. 

� O candidato é responsável pelas suas atitudes; qualquer 

comportamento inadequado, reportado pelo iscal, incorrerá na 

eliminação do concurso.

� Ao terminar a prova, o candidato entregará ao iscal da sala o 

Caderno de Prova e o cartão de respostas devidamente preenchido 

e assinará a ata de entrega.

� Após a realização da prova o candidato deverá sair das 

instalações físicas do local da prova; o candidato que não concluiu 

a prova não poderá comunicar-se com os candidatos que já a 

efetuaram.

� Os três últimos candidatos deverão entregar as provas 

simultaneamente e junto com os iscais rubricar os envelopes já 

lacrados com todos os cartões de respostas dos candidatos da sala.

� Ao sair você entregará ao iscal o CARTÃO-RESPOSTA e este 

caderno, podendo levar apenas o rascunho do gabarito que 

encontra-se ao inal deste.

� Ao inal, os iscais de aplicação das provas assinarão a ata, 

nela constando o que foi veriicado, assim como, todas as 

irregularidades que porventura tenha ocorrido durante a prova.

� Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas 

serão consideradas como respondidas corretamente por todos os 

candidatos.

� O gabarito da prova estará disponível em 23/06/2013, a partir 

das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul (www.

lindoiadosul.sc.gov.br). 

Orientações gerais
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Questão 1

Analise a concordância do verbo “ter” nas sentenças a seguir:
I) A imaginação não tem limites.
II) Até os heróis tem limites.
III) As domésticas têm novos direitos.
IV) Todos têm o direito de manifestar sua fé.
Estão corretas as alternativas:
(A) I e III
(B) I, II e III
(C) I, III e IV
(D) I, II, III, e IV

Questão 2

A série em que se observa a mesma regra de acentuação da 
palavra sublinhada na frase “Não por via da consciência clara” 
é:
(A) gregário – rádio – espécie
(B) potências – opiniões – autônoma
(C) atrás – notícias – vários 
(D) pressão – inimitável – gregário.

Questão 3

Analise as frases a seguir, considerando o uso correto da 
pontuação:
I) Legumes e frutas contém, sim, bastante água, mas 
não o suiciente para repor integralmente as perdas com 
transpiração, urina e outras atividades vitais.
II) Uma vez que até mesmo os alimentos sólidos são fontes de 
luidos para o corpo, deve-se beber água, apenas, quando se 
sente sede.

III) O carvão, ativado retém os resíduos sólidos de ferrugem e 
iodo que podem se desprender de tubulação antiga, e reduzir 
também a concentração de cloro água. 
IV) Quando o organismo pede água, é sinal de que ele já 
chegou ao limite e, em pessoas de saúde mais frágil, atingir o 
limite é arriscado.

Fonte: VEJA, abril de 2013.

Estão corretas as alternativas:
(A) I e III
(B) I, II e III
(C) I, III e IV
(D) I, II, III, e IV

Questão 4

Leia, analise as sentenças e assinale a alternativa que está de 
acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa:
(A) Passar um ou outro dia mal-humorado é inevitável, ainal 
quem nunca se abalou com um longo congestionamento ou 
uma reunião extressante. 
(B) O mal humor crônico tem nome: distimia, e tratamento. 
Trata-se de um transtorno psicológico que atinge entre 3 % a 5 
% da população. 
(C) A rabugice constante também integra o rol de sintomas 
associados à distúrbios  do sono e da glândula tireoide. 
(D) O hipotireoidismo é controlado com comprimidos diários 
na forma sintética do hormônio tiroxina.

Fonte: VEJA, 6 de fevereiro de 2013, edição 2307, p. 90-1.

Questão 5

O português brasileiro passou por algumas mudanças com 
a aprovação do Acordo Ortográico. Analise as sentenças e 
assinale a alternativa que NÃO está adequada às mudanças 
propostas pelo Acordo:
(A) Sem modelos ao vivo, passarela e platéia, aquilo não era 
considerado desile. 
(B) Frequentemente, o bordado de um guardanapo de papel 
pode capturar longamente sua atenção.
(C) Sua sobrancelha é arqueada, a boca é espessa, o nariz bem-
feito e os olhos são grandes.
(D) O estilista Pedro Lourenço teve uma ideia do que seria 
aquele desile.

Fonte: Revista Piauí 79, ano 7, Abril, 2013.

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES

Questão 6

Tanto nas residências, quanto nos prédios públicos, e 
especialmente nas escolas, as instalações hidráulicas e sanitárias 
deveriam ser capazes de fazer, com qualidade, a distribuição da 
água e do esgotamento dos dejetos. 
Leia a frase acima e assinale a alternativa INCORRETA de acordo 
com questões básicas de higiene:
(A) Esta realidade não é verdadeira na maioria das escolas 
brasileiras.
(B) A higiene depende desta realidade.
(C) As condições de higiene dependem principalmente das 
pessoas que trabalham nas escolas.
(D) A cultura é um elemento indispensável para as noções 
básicas de higiene.

LÍNGUA PORTUGUESA
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Questão 7

De acordo com os dados do IBGE (2010), Lindóia do Sul é um 
município com  4.642 habitantes.  Analise os gráicos a seguir:
 

Fonte: IBGE <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=420985>. 
Acesso em: 19 maio 2013.

Comparando os gráicos que demonstram a evolução 
populacional do Brasil e de Lindóia do Sul, pode-se airmar que:
(A) a população de Lindóia do Sul cresceu na mesma proporção 
no período de 2007 a 2010.
(B) a população brasileira e de Lindóia do Sul  decresceu  no 
período de 1991 a 1996.
(C) a população de Lindóia do Sul cresceu visivelmente no 
período de 1991 a 2010.
(D) a população de Lindóia do Sul não acompanhou as mesmas 
taxas de crescimento em relação à população brasileira.

Questão 8

Leia o texto a seguir: 

O texto acima fala do folclore brasileiro. Qual é a frase que 
melhor resume o texto, em se tratando de folclore?
(A) O folclore é constituído por mitos e lendas que são criados 
pelo povo e transmitidos de geração a geração.
(B) O folclore é um conjunto de mitos e lendas que são criados 
apenas para assustar as pessoas.
(C) O folclore só existe na imaginação das pessoas que moram 
nas regiões do interior do Brasil.
(D) O folclore é constituído por festas populares que ocorrem 
pelos quatro cantos do país.

Questão 9

O conceito de tempo histórico pode estar limitado ao estudo 
de tempo cronológico (calendários e datas), [...] A sequenciação 
dos acontecimentos sugere ainda que toda a humanidade 
seguiu ou deveria seguir o mesmo percurso, criando assim a 
ideia de povos “atrasados” e “civilizados” e ainda limitando as 
ações humanas a uma ordem evolutiva [...]. 

Fonte: BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais – História e Geograia p. 36.

Sobre o tempo histórico podemos concluir que:
(A) a contagem do tempo histórico está em uma ordem 
decrescente dos fatos acontecidos.
(B) os fatos históricos mais importantes estão relacionados com 
a história dos povos civilizados.
(C) grande parte dos acontecimentos históricos não está na 
ordem em que aconteceram.
(D) a história da humanidade é, muitas vezes, contada na versão 
dos vencedores, excluindo os perdedores.

Questão 10

O Brasil é uma República Federativa Presidencialista constituída 
por:
(A) 23 estados, municípios e um Distrito Federal.
(B) 25 estados, municípios e um Distrito Federal.
(C) 26 estados, municípios e um Distrito Federal.
(D) 27 estados, municípios e um Distrito Federal.

Questão 11

Leia o seguinte texto:

A Mata Atlântica é uma reserva lorestal que se estende:
(A) do Piauí ao Rio Grande do Sul.
(B) do Sergipe ao Rio Grande do Sul.
(C) da Bahia ao Rio Grande do Sul.
(D) do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul.
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O que é folclore?
Podemos deinir o folclore como um conjunto de mitos e lendas 
que as pessoas passam de geração para geração. Muitos 
nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos 
moradores das regiões do interior do Brasil. Muitas dessas 
histórias foram criadas para passar mensagens importantes 
ou apenas para assustar as pessoas. O folclore pode ser 
dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem a 
festas populares, que ocorrem pelos quatro cantos do país.  

Fonte: <sua pesquisa.com\ folclore>. Acesso em: 19 maio 2013.

O desmatamento na Mata Atlântica entre os anos de 2011 
e 2012 causou a perda de uma área de 235 km² de loresta 
(que inclui mangues e restingas), taxa anual considerada 
a maior desde 2008. As informações fazem parte do Atlas 
dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, divulgado 
na manhã desta terça-feira (4) pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) e pela organização não 
governamental (ONG) SOS Mata Atlântica. 
CARVALHO, Eduardo. Desmatamento na Mata Atlântica é o maior desde 2008, diz 
levantamento. Disponível em <G1. globo.com/natureza/noticia >. Acesso em: 4 jun. 2013.






Questão 12

Leia o seguinte texto:

As reservas na camada do Pré-sal  brasileiro se referem a um:
(A) gigantesco reservatório de petróleo e gás natural.
(B) gigantesco reservatório de petróleo e bauxita.
(C) gigantesco reservatório de petróleo e sal.
(D) gigantesco reservatório de petróleo e carvão.

Questão 13

A região do Contestado compreende as terras entre os rios 
Iguaçu (Norte) e Uruguai (Sul), atualmente abrangendo o 
sudoeste do Paraná e todo o oeste de Santa Catarina. O 
limite leste está na Serra Geral e o oeste, na fronteira com a 
Argentina. O tema “Contestado” caracteriza-se em função de 
dois importantes fatos históricos que envolveram a região. O 
primeiro corresponde à questão dos limites entre os estados do 
Paraná e Santa Catarina e o segundo, a Guerra do Contestado e 
seus desdobramentos. Quanto aos dois fatos históricos citados, 
o que denota uma relação mais signiicativa com o oeste de 
Santa Catarina refere-se ao fato:
(A) de o Monge João Maria ter possivelmente passado, quando 
de suas peregrinações, pelos campos de Palmas.
(B) de um dos redutos da Guerra do Contestado ter sido 
instalado em terras de Lindóia do Sul, Ipumirim e Irani.
(C) de o avião utilizado na Batalha do Irani ter feito um pouso 
preparatório para o ataque inal, nos campos de Palmas.
(D) de os limites territoriais entre os estados do Paraná e Santa 
Catarina terem sido deinidos.   

Questão 14

Leia o texto a seguir:

A fazenda a que se refere o texto é a:
(A) fazenda  Anhanduí em Campo Grande (MS).
(B) fazenda Cabuti em Marilândia do Sul (MT).
(C) fazenda Arabutã em Sidrolândia (GO).
(D) fazenda Buriti em Sidrolândia (MS).

(D) Jânio Quadros.
Questão 15

Leia atentamente o texto a seguir:

A fundação de Lindóia do Sul ocorreu no governo de:
(A) Getúlio Vargas.
(B) Washington Luís.
(C) Eurico Gaspar Dutra.
(D) Jânio Quadros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

A aquaplanagem é o resultado da formação de uma película 
de água sobre a superfície da pista, localizando-se entre 
o pneu e o solo. Os principais fatores para ocorrência da 
aquaplanagem são: 
(A) velocidade alta e pneus lisos.
(B) pneus calibrados e excesso de água no pavimento.
(C) excesso de água sobre o pavimento e pneus calibrados.
(D) pavimento com água e alta rugosidade.
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As estimativas de reservas para o Pré-sal brasileiro indicam 
potencial de 70 a 100 bilhões de barris de óleo equivalente, 
mas o caminho para a exploração de toda essa riqueza ainda 
está em estágio inicial.
A Petrobras prevê a “fase zero” de exploração do Pré-sal, 
ao priorizar a coleta geral de informações e mapeamento 
do Pré-sal, até 2018. Entre 2013 e 2016 está prevista a “fase 
1a”, com a meta de atingir 1 milhão de barris por dia. Após 
2017, terá início a “fase 1b”, com incremento da produção e 
aceleração do processo de inovação. A Empresa informa que, 
a partir deste momento, é projetado o uso massivo de novas 
tecnologias especialmente desenhadas para as condições 
especíicas dos reservatórios do Pré-sal.
Fonte: Novas Reservas. Disponível em <http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/
energia/pre-sal>. Acesso em: 4 jun. 2013.

Funai lamenta morte de índio na fazenda.
A Fundação Nacional do Índio (Funai) lamentou  a morte de 
Oziel Gabriel, indígena terena, de 35 anos, morto a tiros  no 
dia 30 de maio, durante a desocupação de uma fazenda, no 
confronto entre indígenas e policiais.
(Adaptado. Fonte: Agência Estado. Disponível em <www.estadao.com.br/noticias/
nacional>. Acesso em: 4 jun. 2013.)

Um grupo de imigrantes italianos chegou à região onde 
se localiza o município de Lindóia do Sul em busca de 
terras férteis para plantar. Ao avistarem o Rio Engano, em 
forma de serpente, entre as matas verdejantes do vale, 
os desbravadores teriam exclamado: “Lindo! Olha!” – daí 
o nome da cidade. A região tinha madeira abundante e a 
sua extração, ao lado da agricultura, tornou-se a principal 
atividade econômica à época. Lindóia do Sul foi distrito de 
Concórdia e emancipou-se em 1990. 

Fonte: <http://www.lindoiadosul.sc.gov.br>. Acesso em: 18 maio 2013.






Questão 17

Sobre a preservação ambiental, deve-se proteger as lorestas 
assim como a vegetação nativa (existente sem intervenção do 
homem). Caso haja corte de vegetação existente à beira de 
cursos d´água, isso é considerado:
(A) crime contra a fauna.
(B) crime contra a lora.
(C) crime de poluição.
(D) crime contra o patrimônio público.

Questão 18

Qual é a pontuação na carteira de motorista para que o 
condutor seja submetido a um processo administrativo que 
decidirá sobre a suspensão do seu direito de dirigir?
(A) 18 (dezoito).
(B) 21 (vinte e um).
(C) 15 (quinze).
(D) 20 (vinte). 

(D) 20 (vinte). 
Questão 19

Para efetuar a compactação de materiais em um aterro é 
necessária a escolha adequada do tipo de rolo a ser utilizado. 
Quanto à compactação, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Os rolos compactadores lisos são adequados para serviços 
de acabamento de aterros com solos arenosos e argilosos.
(B) Os rolos compactadores de pneus de borracha possuem de 
4 a 6 pneus por ileira  e são indicados para compactação de 
solos argilosos e arenosos.
(C) Os rolos compactadores pé de carneiro são equipamentos 
com tambores e várias projeções. Não são indicados para a 
compactação de solos argilosos, além de compactar apenas a 
camada superior.
(D) Os rolos compactadores vibratórios são de alta eiciência na 
compactação de solos granulares. A vibração é produzida por 
pesos giratórios excêntricos.

Questão 20

O não abastecimento das máquinas acarreta na falta de 
combustível e no atraso dos serviços. Esta parada é necessária 
para a retirada do ar das tubulações do sistema de alimentação, 
das bombas injetoras e até dos injetores. Este processo de 
retirada de ar também é chamado de:
(A) escovar.
(B) iltrar.
(C) limpar.
(D) aparar.

Questão 21

Sobre itens da direção defensiva, assinale a opção INCORRETA:
(A) A fadiga do motorista, provocada pelo excesso de atividade 
física ou estresse, deve ser evitada, pois diminui o tempo de 
reação. 
(B) O motorista deve dirigir com as duas mãos segurando o 
volante.

(C) Deve-se evitar manobras bruscas e paradas repentinas.
(D) Falar ao telefone é permitido se for por pouco tempo.

Questão 22

A fratura é a quebra de um osso, causada por uma pancada 
muito forte, uma queda ou esmagamento. As fraturas expostas 
exigem cuidados especiais, portanto, cubra o local com um 
pano limpo ou gaze e procure socorro médico imediato. Nestes 
casos, assinale a opção que indica o que NÃO se deve fazer:
(A) Solicitar assistência médica e enquanto isso manter a pessoa 
calma.

(B) Manter o local afetado em nível mais elevado que o restante 
do corpo.

(C) Movimentar a vítima sem imobilizar o local atingido.
(D) Aplicar compressas de gelo para diminuir o inchaço.

Questão 23

A classiicação dos tratores agrícolas pode ser feita segundo 
alguns critérios e descrições. Baseando-se na descrição: “O 

trator composto por duas rodas motoras denteadas, duas rodas 

guias movidas e duas correntes sem im, formadas de elos providos 
de pinos e buchas dispostos transversalmente, denominadas 
esteiras, onde as rodas denteadas transmitem movimento às 

esteiras que se deslocam sobre o solo, apoiadas em chapas de 
aço denominadas sapatas”. Assinale a opção que indica o tipo 
de trator ao qual o texto se refere:
(A) Trator de quatro rodas.
(B) Trator de esteira.
(C) Trator de duas rodas.
(D) Trator de semiesteiras.

Questão 24

Para efetuar a quebra de rocha e torná-la própria para utilização 
em concreto, deve-se dispor de equipamentos de grande porte 
que possibilitem esta quebra mecanicamente. Para isso utiliza-
se:
(A) marreta.
(B) britador.
(C) enxada.
(D) martelo.
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Questão 25

A velocidade máxima permitida em vias de trânsito rápido é de:
(A) 40 km/h
(B) 80 km/h
(C) 60 km/h
(D) 20 km/h

Questão 26

A placa de trânsito apresentada abaixo obriga o condutor a:

(A) reduzir a velocidade ou parar dando preferência aos veículos 
da via principal.

(B) ver que há veículo quebrado na pista.
(C) parar, pois há veículos pesados na pista.
(D) evitar ultrapassagem nas vias.  

Questão 27

É sumamente importante a manutenção dos equipamentos 
para que não haja eventuais paralisações, com prejuízos para 
a programação físico-inanceira. Portanto, a intervenção 
em obras em dias programados, com a intenção de prevenir 
defeitos, corrigir vazamentos ou substituir peças, cuja vida útil 
está por vencer, é imprescindível. A essa intervenção dá-se o 
nome de:
(A) manutenção corretiva.
(B) manutenção preventiva.
(C) manutenção eventual.
(D) manutenção emergencial.

Questão 28

A cabina de um trator de esteira é composta por: acelerador, 
freio, desacelerador, alavanca de direção, controle de lâmina, 
controle do escariicador, alavanca da servotransmissão e 
alavanca de segurança. Quanto à operação dos serviços, 
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) A alavanca de segurança trava a transmissão quando a 
máquina ica estacionada.
(B) A aceleração da máquina é acionada com o pé e seu 
dispositivo ica ao lado do freio.
(C) A alavanca de direção permite o giro da máquina.
(D) O desacelerador diminui a velocidade do motor sem alterar 
a posição do acelerador.

Questão 29

Equipamento destinado a aplainar, nivelar um terreno, possui 
uma lâmina que pode ser girada e inclinada possibilitando 
melhor acabamento, possui um escariicador para romper o 
solo compactado, suas rodas podem se inclinar lateralmente, 
é chamado de:
(A) motoniveladora.
(B) carregadeira.
(C) compactador rolo pé de carneiro.
(D) moto scraper.

(D) -93,75 kg
Questão 30

Em um acidente ocorrido em uma máquina agrícola, um 
operário teve seu braço arrancado pelo equipamento. O que 
deve ser feito com o operário e seu braço?
(A) Recolher o braço e colocá-lo diretamente no gelo, 
removendo-os até o hospital.
(B) Recolher o braço e colocá-lo no álcool.
(C) Embrulhar o braço em panos e levá-lo junto com a pessoa 
para o hospital.
(D) Tentar colocar o braço, imediatamente, enfaixando-o com 
panos.

Questão 31

Assinale a alternativa correta em relação ao descrito a seguir:
O trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor 
destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho 
agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação 
só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado 
nas categorias:
(A) C, D ou E
(B) B, D ou E
(C) B, C, D ou E
(D) B, C ou E

Questão 32

Não é considerada infração de trânsito cabível de penalidade:
(A) Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto 
regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo 
a mudança de direção ou de faixa de circulação.
(B) Ultrapassar veículo pela esquerda.
(C) Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta 
de forma a perturbar a visão de outro condutor.
(D) Fazer falsa declaração de domicílio para ins de registro, 
licenciamento ou habilitação.
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Questão 33

Sobre EPI, Equipamentos de Proteção Individual, a airmativa 
INCORRETA é:
(A) São EPIs, capacete, luvas e protetor auricular.
(B) Só devem ser utilizados após a ocorrência de um acidente 
de trabalho.
(C) São EPIs, capacete, luvas, protetor auricular e protetor 
facial.
(D) Cabe ao empregado responsabilizar-se pela conservação 
do EPI.

Questão 34

A placa abaixo indica:

(A) Proibido estacionar.
(B) Proibido parar.
(C) Proibido parar e estacionar.
(D) Proibido retornar.

Questão 35

Ao se deparar com um cruzamento onde há um semáforo, 
o motorista encontra uma faixa amarela no centro do 
cruzamento. O que indica esta faixa?

(A) Proibido parar, obstruindo o cruzamento.
(B) Proibido passar à velocidade acima de 80 km/h.
(C) Proibido estacionar.
(D) Proibido passar.

Questão 36

O condutor que está praticando direção defensiva:
(A) Agride verbalmente os outros condutores.
(B) Respeita as sinalizações de trânsito.
(C) Descumpre as leis de trânsito.
(D) Circula pelas vias de trânsito em alta velocidade.

Questão 37

A sinalização vertical de regulamentação tem por inalidade 
transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou 
restrições no uso das vias urbanas e rurais. NÃO faz parte das 
sinalizações verticais:
(A) Semáforo.
(B) Linha dupla contínua.
(C) Placa indicativa de conversão à esquerda.
(D) Placa indicativa de velocidade máxima permitida.

Questão 38

Cidadania é o conjunto de direitos e deveres ao qual um 
indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. 
NÃO é dever do cidadão perante a comunidade:
(A) Votar para escolher os governantes.
(B) Descumprir as leis.
(C) Proteger o patrimônio público e social.
(D) Respeitar os direitos sociais.

Questão 39

Em vias de trânsito alguns motoristas jogam embalagens, 
papéis, garrafas e latas de bebida, entre outros. Das alternativas 
a seguir, assinale a que NÃO está relacionada à atitude destes 
motoristas:
(A) Gera risco de acidentes. 
(B) Prejudica os animais que vivem à margem da via.
(C) Agride ao meio ambiente.
(D) Melhora o visual da via de trânsito.

Questão 40

Em quaisquer situações e atividades, pessoas estão expostas 
a riscos e, portanto, sujeitas a ferimentos e traumatismos 
causados por acidentes. Em caso de um acidente em que haja 
pessoa ferida, como prática de primeiros socorros, o que você 
NÃO deve fazer?
(A) Manter a calma.
(B) Acionar recurso especializado.
(C) Tumultuar o local do acidente.
(D) Afastar curiosos.
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