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 Estado de Santa Catarina 

Município de Iporã do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“OPERADOR DE MÁQUINAS - CNH CAT. C” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Este tipo de graxa apresenta boa propriedade de aderência e vedação, além de garantir uma 

proteção contra a ferrugem. Seu ponto negativo é que embora proteja contra a ferrugem, ao fazê-lo, 

sua capacidade de lubrificação diminui. Se entrar água demais no rolamento, há risco da graxa ser 

expelida.  

Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de graxa transcrito:  

A) Graxas à base de sabão de Sódio. 

B) Graxa à base de sabão de Cálcio. 

C) Graxas à base de sabão de Lítio. 

D) Graxas à base de sabão de Magnésio. 

 

02. São características de um veículo motorizado, em que o seu condutor encontra-se com a CNH na 

categoria C: 

A) Utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 (três mil e quinhentas) 

quilogramas. 

B) Utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 4.500 (quatro mil e 

quinhentas) quilogramas. 

C) Utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total limite-se a 3.000 (três mil) 

quilogramas. 

D) Utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.000 (três mil) quilogramas. 

 

03. Assinale (F) para falso e (V) para verdadeiro: 

(__) - Os condutores habilitados na categoria C e D estão autorizados a conduzir o trator de roda em via 

pública; 

(__) - Os condutores habilitados na categoria D e E estão autorizados a conduzir o trator de esteira em 

via púbica;  

(__) - Os condutores habilitados na categoria C e B estão autorizados a conduzir o trator misto em via 

pública.  

A sequência correta é: 

A) V - V - F. 

B) F - V - V. 

C) F - F - V. 

D) F - V - F. 
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04. Esse dispositivo regula a mistura ar/combustível na medida certa para o motor. A regulagem é 

feita manualmente através da válvula chamada agulha. O dispositivo descrito foi:  

A) A injeção eletrônica. 

B) O bloco do motor. 

C) O carburador. 

D) O comando de válvulas. 

 

05. Analise a imagem a seguir, e assinale a alternativa que corresponde ao seu nome:  

 

A) Ignição Eletrônica. 

B) Tubo coletor. 

C) Alternador. 

D) Vela de ignição. 

 

06. O funcionário de uma empresa se envolveu em um grande problema no seu trabalho. Ele, e mais 

dois colegas presenciarem a cena, e um de imediato quis tomar providências e o outro não quis se 

envolver. Levando em conta a ética profissional, esse funcionário deve:  

A) Se juntar ao colega que não se envolveu, para não ter problemas. 

B) Ajudar ao seu colega a consertar o problema, mas deixar claro que ele não quer estar 

envolvido. 

C) Contar para alguém responsável sem citar nomes, já que uma pessoa não quis se envolver. 

D) Tomar as medidas cabíveis para a resolução do problema, para que não haja transtorno para 

ninguém.  

 

07. Em caso de acidente, com uma vítima inconsciente, assinale a alternativa que não se encaixa nos 

cuidados necessários:  

A) Se a vítima não estiver se comunicando, verificar se ela reage ao toque ou a dor. 

B) Se a vítima estiver desacordada, mas respirando, deixa-la de costas, e não movimentá-la. 
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C) Se a vítima estiver acordada, conversar com ela para averiguar se está com dores no pescoço 

ou coluna. 

D) Com a vítima acordada, verificar se ela consegue sentir as pernas e os braços.  

 

08.  Analise a placa a seguir, e assinale a alternativa referente ao seu significado:  

 

A) Proibido trânsito de máquinas de obras. 

B) Proibido trânsito de veículos de obras 

C) Proibido trânsito de tratores de obras. 

D) Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. 

 

09. São feitos diretamente a partir do refino do petróleo. Adequados para motores convencionais de 

qualquer cilindrada, e sua viscosidade se adapta a temperatura do funcionamento do motor, 

atingindo os principais pontos de lubrificação mesmo no inverno. O tipo de óleo descrito foi:  

A) O Óleo Semi-Sintético 

B) O Óleo Mineral. 

C) O Óleo Sintético. 

D) O Óleo Semi-Mineral. 

 

10. Analise a imagem a seguir, e assinale a alternativa referente ao seu nome: 

 

A) Chave de boca. 

B) Chave Torx. 

C) Chave em L. 
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D) Chave hexagonais.  

 

11. Toda empresa é obrigada a fornecer gratuitamente de acordo com a natureza do trabalho, os 

recursos de proteção individual, tais como:  

I. Óculos; 

II. Roupas especiais para defesa do aparelho respiratório;  

III. Máscaras; 

IV. Roupas especiais para defesa da pele.  

Dos itens acima:  

A) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.   

 

12. Os condutores de qualquer veículo devem levar em consideração a responsabilidade de saber que 

estão dirigindo por ele e as demais pessoas, e precisam evitar acidentes. Assinale a alternativa que 

não favorece para que o motorista tenha sucesso ao dirigir qualquer veículo:  

A) Verificar se os equipamentos estão em boas condições de funcionamento. 

B) A todo o momento, ter domínio do veículo. 

C) Dirigir com atenção e com os cuidados necessários. 

D) Dirigir com um calçado confortável, como por exemplo, o chinelo.  

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO: 
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13. Sobre o texto, analise os itens abaixo: 

I. Uma das doenças mais comuns nos animais é a doença neurodegenerativa conhecida como mal de 

Parkinson. 

II. A doença do mal de Parkinson é uma doença fatal, ou seja, a pessoa diagnosticada com a doença vive 

por mais alguns meses. 

III. Cientistas da Universidade Carnegie Mellon dos Estados Unidos realizaram testes em camundongos 

com o objetivo de desenvolver novas terapias que podem aliviar os sintomas da doença do mal de 

Parkinson por mais tempo. 

Estão corretos: 

A) Item I, apenas. 

B) Item III, apenas. 

C) Itens II e III, apenas. 

D) Todos os itens. 
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14. Analise as palavras abaixo retiradas do Texto e assinale a alternativa que se encontra acentuada 

pela seguinte regra gramatical: assinalam-se com acento agudo as palavras paroxítonas terminadas 

em ditongos, seguidos, ou não, de “s”. 

A) “incurável” (linha 6) 

B) “alívio” (linha 8) 

C) “cérebro” (linha 15) 

D) “método” (linha 17) 

 

15. Analise o trecho abaixo. 

“... com a morte dos neurônios da chamada “substância negra” — parte da região do cérebro conhecida 

como núcleos da base, responsáveis, entre outras funções, pelo controle motor — e o método de 

estimulação cerebral profunda.”. (linhas 13 a 18) 

Assinale a alternativa que melhor representa a função do “travessão” no contexto em que está 

inserido e segundo as regras de pontuação. 

A) Empregaram-se os travessões para introduzir uma citação. 

B) Empregaram-se os travessões para realçar uma palavra ou expressão. 

C) Empregaram-se os travessões para assinalar estrangeirismos, neologismos, gírias, expressões 

populares ou ironia.  

D) Empregaram-se os travessões para separar expressões ou frases explicativas, intercaladas. 

 

16. Levando-se em consideração as classificações em singular, plural, feminino e masculino, a palavra 

“sintomas” (linha 8) retirada do Texto está na forma: 

A) Singular e feminina. 

B) Masculina e plural. 

C) Plural e feminina. 

D) Masculina e singular. 

 

17. Analise a frase abaixo. 

“Eu _______________ (presente do modo indicativo) neste mercado, Maria!” 

Assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente conforme o tempo e modo verbais 

indicados entre parênteses: 

A) Compro. 

B) Comprei. 

C) Comprara. 

D) Comprava. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o ano em que foi aprovada a emancipação 

político-administrativa do município de Iporã do Oeste: 

A) 1980. 

B) 1985. 

C) 1988. 

D) 1990. 

 

19. Preencha corretamente a lacuna do trecho abaixo: 

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil funciona desde 15 de março de 2000, na cidade catarinense 

de__________________. É a única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia. 

A) Chapecó. 

B) Joinville. 

C) Palhoça. 

D) Florianopolis. 

 

20. A autonomia do Município de Iporã do Oeste – SC, é assegurada: 

I. Pela administração própria, respeitado o seu peculiar interesse; 

II. Pela eleição de Vereadores que compõem a Câmara Municipal; 

III. Pela eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito. 

Segundo o disposto na Lei Orgânica de Iporã do Oeste - SC, está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 


