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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS  

 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
MAIO DE 2013. 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas que lhe 
causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), 
sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 – Língua Portuguesa 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO RESPOSTA, 
onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, com caneta 
esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena de 
desclassificação do Concurso. O candidato deverá preencher no CARTÃO RESPOSTA seu número de 
inscrição no espaço destinado para esta finalidade. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente com o 
CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova como 
rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova! 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
01. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
 
a) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar     
b) alteza, empresa, franceza, miudeza  
c) cuscus, chimpanzé, enxarcar, encher 
d) incenso, abcesso, obcessão,enchada 
e) chineza, marquês, garrucha, meretriz 
 
 
02. Asssinale a alternativa que completa a frase abaixo, empregando corretamente a próclise, pronome 
oblíquo átono antes do verbo, ou a ênclise , pronome oblíquo átono depois do verbo, de acordo com a norma 
culta; 
“Se ninguém  ................................. a verdade, e se precisei lutar para ................................, nada 
........................ a respeito.” 
 
a) disse-me, a encontrar, se falou 
b) disse-me, a encontrar, falou-se 
c) me disse, encontrá-la, se falou   
d) me disse, encontrá-la, falou-se 
e) me disse, a encontrar, se falou 
 
 
03. Assinale a alternativa em que as formas de uso dos “porquês” completam corretamente as lacunas das 
frases, pela ordem: 
Ela abandonou o marido e ninguém sabe o ........................ 
Acusaram-no ........................? 
...............................faltaste ao nosso primeiro encontro ? 
Muita violência acontece ..........................o dinheiro envenena a alma das pessoas. 
 
a) por que, por quê, porquê, porque   
b) por quê, por que, porquê, porque 
c) porque, porquê, por quê, por que 
d) porquê, porquê, por que, por quê 
e) porquê, por quê, por que, porque       
 
 
04. Em qual das alternativas todas as palavras podem ser classificadas como polissílabas? 
 
a) Café, parasitose, força, constituição. 
b) Brasileiro, psicologia, aristocracia, serralheria. 
c) Algodão, martelo, chave, informação. 
d) Abóbora, camiseta, água, armadura. 
e) Tênis, maçã, portão, envelope. 
 
 
05. São antônimos das palavras “ordem”, “soberba” e “mal”, respectivamente: 
 
a) Mistura, tranquilidade, bom. 
b) Bagunça, anistia, legal. 
c) Anarquia, humildade, bem. 
d) Desordem, certeza, melhor. 
e)  Sujeira, maldade, bondade. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. “Foi à noite: o Estado do Rio de Janeiro levou uma punhalada nas últimas horas da terça-feira 6, quando a 
Câmara aprovou, por 286 votos a 124, o Projeto de Lei 2565/11, de autoria do Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB) que muda as regras da distribuição dos royalties de petróleo e, segundo a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, acarreta perdas de R$77 bilhões entre 2012 e 2020 para o Rio.” Revista Isto É. 
São Paulo: Nov, n. 2244,14 nov. 2012, p.80. 
 
Assinale a alternativa correta sobre o significado de royalties: 
 
a) É o nome do tipo do petróleo. 
b) Nome de quem descobriu o petróleo. 
c) Acordo entre quem vende e quem compra petróleo. 
d) Valores recebidos como compensação por danos ambientais provocados pelas empresas que exploram 

petróleo. 
e) Conjunto de informações sobre exploração petrolífera. 
 
 
07. “(...) diante das imensas colunas de Mármore do Vaticano, o pouco espaço que restava só não era 
ocupado porque o mundo inteiro não esperava que, da chaminé da Capela Sistina, a fumaça branca surgisse 
ainda naquela quarta-feira 13 de março (...)”.  Revista Isto É. São Paulo: Março, n. 2261,20 mar.2013, p.46. 
 
O texto acima se refere à eleição do Papa Francisco, sendo que seu verdadeiro nome é: 
 
a) Jean Louis Tauran. 
b) Julio Sosa.  
c) Carlos Gardel. 
d) José Maria Vilela. 
e) Jorge Mario Bergoglio. 
 
 
08. Desde a promulgação da Constituição de 1891, oficializado na Constituição de 1988 e confirmado pelo 
plebiscito em 1993, no Brasil, o sistema de Governo é o:  
 
a) Republicano. 
b) Presidencialismo. 
c) Monarquia. 
d) Parlamentarismo. 
e) Anarquista. 
 
 
09.A colonização de São Martinho teve seu início na segunda metade do século XIX. Este nome é em 
homenagem ao santo Padroeiro de várias comunidades que conservam seus costumes na cultura: 
 
a) Alemã. 
b) Polonesa. 
c) Italiana. 
d) Ucraniana. 
e) Açoriana. 
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10. O estilo predominante no Município de São Martinho está na arquitetura das casas. 
Assinale que tipo de arquitetura ainda está presente neste Município: 
 
a) Palafitas. 
b) Tendas. 
c) Prédios.  
d) Enxaimel.  
e) Alvenaria. 
 
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11. Sobre o sistema hidráulico podemos afirmar: 
 
a)  É um sistema cujo óleo é acionado através de bomba acoplada ao motor. 
b) Que um caminhão basculante geralmente tem um cilindro ou um par de cilindros que erguem a caçamba.  
c) Que é um sistema composto por um fluido ou líquido. 
d) Que o ar é puxado para dentro de um compressor e então forçado através de tubulações para diferentes 

ferramentas. 
e)   Máquinas de todos os tipos precisam deste sistema. 
 
 
12. Nos Motores movidos a óleo diesel a ignição é feita por: 
 
a)   Bobina. 
b)   Bomba injetora. 
c)   Auto-ignição. 
d)   Injeção. 
e)   Bicos injetores. 
 
 
13. Sobre a injeção eletrônica de combustível podemos afirmar que: 
 
a)  Elimina o platinado. 
b)  Através de um módulo atua no controle de todos os componentes do motor. 
c)  Utilizar-se de equipamentos de solda podem afetar o sistema de ignição. 
d)  Funciona através de um tubo misturador com vários giclês os quais controlam a mistura de ar e 

combustível. 
e)  Não é utilizada em motores diesel. 
 
 
14. Assinale a alternativa cujo sistema é responsável pela entrada de gases no motor: 
 
a)   Combustão. 
b)   Admissão. 
c)   Exaustão. 
d)   Introdução. 
e)   Arrefecimento. 
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15. Um motor de combustão interna, alternativo, se divide basicamente em: 
 
a) Bielas, cabeçote e bloco. 
b) Cabeçote, bloco e virabrequim. 
c) Cabeçote, bloco e cárter. 
d) Bloco, virabrequim e carter. 
e) Tampa de válvulas, bloco e carter. 
 
 
16. Segundo a Resolução CONTRAN 14/98, em seu Artigo 1º, para circular em vias públicas, os veículos 
deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios a serem constatados pela fiscalização e em condições de 
funcionamento. Em se tratando de tratores de esteiras, quais equipamentos são de uso obrigatório? 
 
a)  Segundo a  Resolução citada acima trator de esteiras não pode circular em vias. 
b)  Faróis dianteiros, de luz branca ou amarela, lanternas de posição traseiras, de cor vermelha. 
c)  Lanternas de freio, de cor vermelha, indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros 
d)  Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor 
e)  As alternativas “b”, “c” e “d” estão corretas. 
 
 
17. Segundo o Código Nacional de Transito - CTB (Lei Federal nº 9.503/97) art. 144, a categoria mínima 

exigida da habilitação para Operador de Máquinas é: assinale a alternativa correta. 
 
a)  AB. 
b)  D. 
c)  B. 
d)  Não existe citação sobre a categoria de habilitação mínima no CTB. 
e)  C. 
 
 
18. No Art. 29, III do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe sobre normas de circulação, quando 
veículos, transitando por fluxos que se cruzem. Quando se aproximarem de local não sinalizado, terá 
preferência de passagem: 
 
a)  No caso de fluxos opostos ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. 
b)  No caso de curva, aquele que estiver circulando por ela. 
c)  Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. 
d)  Nos demais casos, o que estiver circulando pela esquerda do condutor. 
e)  Na rótula o da direita tem preferência. 
 
 
19. Conforme Art. 263, III do CTB, a cassação do documento de habilitação dar-se-á: 
 
a)    Quando houver dois ou mais delitos por infração gravíssima. 
b)    Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160. 
c) Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, 

cumulativamente, as respectivas penalidades. 
d)    As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas 
e)    Nenhuma alternativa está correta 
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20. O art. 267 do CTB diz que poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de 
natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma 
infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta 
providência como mais educativa. Com referencia a advertência, assinale a alternativa correta: 
 
a)  Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração. 
b)  As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão 

aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, 
assegurado ao infrator amplo direito de defesa. 

c)  A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas 
autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade 
física da pessoa. 

d)  O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 
e)  O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos pedestres, podendo a multa ser transformada na 

participação do infrator em cursos de segurança viária, a critério da autoridade de trânsito. 
 
 
21. De acordo com o Art. 40, inciso III do CTB, a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto 
período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para: 
 
a) Indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente. 
b) Indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. 
c) Avisar o condutor do sentido contrário a presença de guardas no decorrer do percurso. 
d) Cumprimentar um conhecido o qual está vindo em sua direção. 
e) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
 
 
22. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de 
trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes constitui infração: 
 
a)   Leve. 
b)   Média. 
c)   Grave. 
d)   Gravíssima. 
e)   Não é infração de trânsito. 
 
 

23. Sobre a placa . Ela orienta: 
 
a)  Trevo a direita à frente. 
b)  Seguir em frente ou a direita. 
c)  Entrada secundária a frente. 
d)  Entroncamento a direita a frente. 
e)  Seguir a direita. 
 
 
24. De acordo com o Art.71 da Lei Municipal nº 171/76 o funcionário estável somente perderá o cargo:  
 
a) Em virtude de decisão judicial transitada em julgado. 
b) Mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurado ampla defesa. 
c) Quando for extinto o cargo. 
d) As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 
e) Nenhuma alternativa está correta. 
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25. Assinale a alternativa incorreta: 
 
O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Martinho em seu Art.11 diz os cargos públicos serão 
providos por: 
 
a) Nomeação. 
b) Promoção. 
c) Transferência. 
d) Reintegração. 
e) Indicação. 
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