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Município de Bandeirante 

Estado de Santa Catarina 

Edital n° 04 de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Operador de Máquinas (Cat. “C”) 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE 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: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, compete às JARI: 

 I - Julgar os recursos interpostos pelos infratores; 

 II - Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações 

complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida; 

 III - Elaborar normas no âmbito das respectivas competências. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

02. Segundo disposto no Código de Trânsito Brasileiro, o condutor utilizará o pisca-alerta: 

A) Quando for acelerar o veículo.  

B) Caso queira virar para a direita.  

C) Quando for adentrar uma rotatória.  

D) Em imobilizações ou situações de emergência.  

 

03. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias rurais: 

A) Via local. 

B) Via coletora. 

C) Rodovias. 

D) Via de trânsito rápido. 

 

04. Os sinais de trânsito classificam-se em, exceto: 

A) Sonoros. 

B) Luminosos. 

C) Ocultos.  

D) Horizontais. 

 

05. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro:  

(__) - Os usuários das vias terrestres devem abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, 

depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo; 
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(__) - O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, 

bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do 

local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; 

(__) - Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá 

preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver com 

velocidade superior ao permitido.  

A) F-V-F.  

B) F-V-V. 

C) V-V-V.  

D) V-V-F. 

 

06. A placa de sinalização de trânsito abaixo indica: 

 

A) Estacionamento Suspenso.  

B) Estacionamento Regulamentado.  

C) Proibido estacionar.  

D) Proibido parar e estacionar.  

 

07. De acordo com o CTB, estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo é 

considerado:  

A) Infração leve. 

B) Infração média.  

C) Infração grave. 

D) Infração gravíssima.  

 

08. A placa de sinalização de trânsito abaixo indica: 
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A) Curva à esquerda. 

B) Curva acentuada à esquerda.  

C) Curva acentuada em S à esquerda.  

D) Curva em S à esquerda.  

 

09. De acordo com o CTB, transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a 

perturbar a visão de outro condutor: 

A) Não é considerado infração.  

B) É considerado infração grave. 

C) Só é considerado infração em caso de chuva.  

D) É considerado infração média.  

 

10. O sistema de freio é o conjunto de peças automotivas que atuarão na brecagem do seu veículo. Fazem 

parte dele: 

I - Cilindro mestre;  

II - Freio de emergência; 

III - Freios a disco. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

11. O Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a 

sua saúde. São exemplos de EPI’s, exceto: 

A) Capacete.  
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B) Abafadores de ruídos.  

C) Cones.  

D) Luvas. 

 

12. O sistema elétrico de um carro é composto pelos seguintes componentes, exceto: 

A) Interruptor de ignição.  

B) Alternador.  

C) Embreagem.  

D) Bateria. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

TEXTO 

 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta do acento da palavra destacada do Texto: 

A) “Só” (linha 1): Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de 

“s”. 

B) “após” (linha 1): Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em “s”.  

C) “próxima” (linha 2): Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. 

D) “águas” (linha 3): Acentuam-se as vogais tônicas dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

 

14. Levando-se em consideração o contexto do Texto, assinale a alternativa na qual a classe gramatical 

da palavra está corretamente identificada: 
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A) “após” (linha 1) – adjetivo. 

B) “próxima” (linha 2) – preposição. 

C) “enquanto” (linha 2) – conjunção. 

D) “as” (linha 3) – artigo indefinido. 

 

15. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

 I - Manteria a correção gramatical se supríssemos a vírgula imediatamente após a palavra “guia” 

(linha 2); 

 II - A vírgula imediatamente após a palavra “Mas” (linha 5) é utilizada para separar termo 

deslocado na oração, podendo ser suprimida sem alteração da correção do texto; 

 III - As aspas utilizadas nas linhas 1 e 2 foram utilizadas pelo autor com a intenção de isolar o 

discurso de um personagem no texto narrativo. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

16. “Mas, conforme avançávamos lado a lado...” (linhas 5 e 6). É correto afirmar que o sujeito da oração 

é: 

A) Sujeito simples. 

B) Sujeito composto. 

C) Sujeito oculto. 

D) Sujeito indeterminado. 

 

17. “Mas, conforme avançávamos lado a lado, eu lembrei que o motivo da viagem valia a pena.” (linhas 5 

a 7). Em relação às classes gramaticais das palavras do trecho retirado do Texto, assinale a alternativa 

correta: 

A) Existe exatamente dois verbos na frase. 

B) Não há substantivos na frase. 

C) “conforme” classifica-se como um advérbio.   

D) “que” classifica-se como uma conjunção integrante. 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com Lei Orgânica de Bandeirantes - SC, o Poder Legislativo é exercido pela: 

A) Câmara Nacional.  

B) Câmara Federal.  

C) Câmara Estadual.  

D) Câmara Municipal. 

 

19. Em relação aos Aspectos Geográficos da Região Sul do Brasil, analise: 

 I - Seus estados fazem fronteira com Uruguai, Argentina, Paraguai, Região Centro-Oeste e Região 

Sudeste;  

 II - É a segunda menor das sete regiões do país; 

 III - É formada por três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

20. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O governo Sarney foi um dos mais conturbados da chamada “Nova República”, sobretudo pelos 

transtornos econômicos pelos quais o país passou. Todavia, foi durante o governo Sarney que foi reunida 

a constituinte para a elaboração da _____________________________.” 

A) Lei Complementar Federal.  

B) Lei Orgânica de Santa Catarina.  

C) Constituição Monarca.  

D) Constituição Federal. 


