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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 004/2013 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão-resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão-resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão-resposta.  

 

08 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 

 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica nas cores  

azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

Adote uma nova postura 

 

 Quantas vezes por dia você entra num carro, carrega uma mochila, lava louça ou 

levanta uma caixa? Gestos simples e repetidos realizados de forma errada podem levar 

a dores bastante incômodas.  Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da 

população mundial sofrerá de dores nas costas em algum momento da vida, 

necessitando de uma orientação profissional para solucionar o problema. A longo prazo, 

isso pode colaborar para o envelhecimento precoce da musculatura entre as vértebras 

e levar a dores cervicais ou lombares, por isso, diante dos primeiros sinais de desconforto 

ou dor, é importante procurar orientação médica. 

 

1) O texto aborda: 

 

a) Doenças relacionadas à velhice. 

b) Doenças relacionadas às crianças. 

c) Doenças relacionadas às mulheres. 

d) Conselhos sobre alimentação saudável. 

e) Algumas causas, algumas consequências e orientações sobre a má postura.  

 

2) De acordo com o texto: 

 

a) 80% da população mundial jamais sofrerá de dores nas costas em algum momento 

da vida, não necessitando de uma orientação profissional. 

b) 80% da população mundial já sofreu de dores nas costas em algum momento da vida 

e necessitou de uma orientação profissional para solucionar o problema. 

c) 80% da população mundial sofrerá de dores nas costas em algum momento da vida, 

necessitando de uma orientação profissional para solucionar o problema.  

d) 90% da população mundial já sofreu de dores nas costas em algum momento da vida 

e necessitou de uma orientação profissional para solucionar o problema.  

e) 70% da população mundial jamais sofrerá de dores nas costas em algum momento da 

vida, não necessitando de uma orientação profissional. 

 

3) O texto inicia com uma frase: 

 

a) Afirmativa. 

b) Negativa. 

c) Exclamativa. 

d) Interrogativa. 

e) Interrogativa-exclamativa. 

 

4) A palavra “precoce” (linha 6) significa: 

 

a) Algo que acontece antes do tempo previsto. 

b) Algo que acontece muito tarde. 

c) Algo que acontece tardiamente. 

d) Algo imprevisto. 

e) Algo que nunca chega a acontecer. 
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5) Assinale a alternativa que contém erro de separação de sílabas: 

 

a) sa-ú-de 

b) pri-me-i-ros 

c) en-ve-lhe-ci-men-to 

d) er-ra-da 

e) mun-di-al 

 

6) Assinale a alternativa que não apresenta palavra com quatro sílabas: 

 

a) Realizados 

b) Orientação 

c) Primeiros 

d) Desconforto 

e) Necessitando 

 

7) Observe as palavras sublinhadas da frase: Gestos simples e repetidos realizados de 

forma errada podem levar a dores bastante incômodas. 

Essas palavras são: 

 

a) Verbos. 

b) Adjetivos. 

c) Artigos. 

d) Numerais. 

e) Pronome. 

 

MATEMÁTICA  

 

8) Gustavo trabalha em uma empresa e recebe uma salário de R$ 1.452,00 quando não 

faz horas extras. No mês de dezembro recebeu um terço a mais devido às horas extras 

que fez. Que quantia recebeu Gustavo no mês de dezembro: 

 

a) R$ 584,00. 

b) R$ 1936,00. 

c) R$ 1874,00. 

d) R$ 946,20. 

e) R$ 1450,46. 

 

9) Lucas sai de casa para ir a escola, passando pela casa de João que fica a 230 m de 

sua casa logo em seguida vem a casa de Joana que fica a 320m da casa de João e 

esta na metade do caminho entre a casa de Lucas e a escola. 

Com essas informações qual é a distancia entre a casa de Lucas e a escola? 

 

a) 550m. 

b) 225m. 

c) 1100m. 

d) 385m. 

e) 645m. 
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10) Uma granja recolhe diariamente em torno de 5580 ovos de galinha que são 

embalado em bandejas que acondicionam duas dúzias e meia de ovos. Quantas 

bandejas a granja necessita diariamente para acomodar os ovos: 

 

a) 465. 

b) 345. 

c) 246. 

d) 186. 

e) 200. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
11) Qual a maneira correta de agir, caso você esteja em uma via com bastante 

movimento e deparar-se com uma rotatória onde haja um veículo lento fazendo seu 

contorno? 

 

a) Acelere para adentrar à rotatória antes que o carro lhe atrapalhe. 

b) Continue seu trajeto sem qualquer alteração, pois quem está na rotatória tem a 

obrigação de esperar. 

c) Buzina para avisar que você está entrando com prioridade. 

d) Diminui a velocidade e deixa o outro carro completar o trajeto para seguir. 

e) Estacione o veículo até que o outro complete a travessia. 

 

12) De acordo com o código de trânsito brasileiro é proibido a todo condutor de veículo: 

 

a) Transportar crianças menores de dez anos no banco da frente de veículos 

automotores. 

b) Dar preferência de passagem aos pedestres que se encontrarem na pista de 

rolamento quando a luz do semáforo estiver verde. 

c) Nas estradas, sob chuva, manter acesas as luzes externas do veículo. 

d) Dirigir, usando apenas uma das mãos, a não ser quando precise fazer sinais de braço 

ou mudar a marcha. 

e) Prestar socorro às vítimas de acidentes. 

 

13) Como um motorista deverá agir, quando em uma via urbana for entrar à esquerda? 

 

a) Deslocar o veículo para o acostamento. 

b) Sinalizar e deslocar-se com antecedência para a faixa a esquerda próximo ao centro 

da via, dar preferência ao veículo no sentido contrário e depois seguir. 

c) Ocupar a faixa da direita em pista de mão dupla, quando for entrar para a esquerda. 

d) Seguir normalmente e realizar a manobra 

e) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

14) Guiando um veículo da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pelo lado direito da 

via, você percebe que o veículo que vem atrás tem o propósito de ultrapassá-lo. O que 

você faz? 

a) Retorna à sua mão de direção, o mais rápido possível e com segurança. 

b) Aumenta a velocidade. 

c) Mantém a direita sem aumentar a velocidade. 

d) Liga o sinal de alerta e segue normalmente 

e) Mantém à esquerda e seque normalmente. 
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15) Dirigindo um veículo você percebe que o sistema de freios está com problemas. Qual 

a atitude correta a ser realizada? 

 

a) Seguir normalmente e tentar resolver o problema quando chegar em casa. 

b) Deixar para resolver depois. 

c) É só dirigir devagar, em baixa velocidade. 

d) Deixar para resolver na próxima revisão para não perder a garantia. 

e) Parar em local seguro e solicitar ajuda para resolver o problema antes de seguir 

viagem. 

 

16) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em um  cruzamento de vias sem 

semáforo ou sem sinal de preferência, quem tem prioridade de passagem? 

 

a) O veículo que estiver trafegando com maior velocidade. 

b) O veículo que estiver trafegando pela esquerda. 

c) Aquele que ocupar a via de menor movimento. 

d) O veículo que vem da direita, no entanto, é recomendável usar de cortesia e ceder à 

preferência. 

e) Nenhuma alternativa está correta. 

 

17) Observe a sinalização abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
a) É uma placa de regulamentação determinando a passagem de escolares.  

b) Passagem sinalizada de escolares e adverte que à frente há uma faixa sinalizada para 

passagem de escolares. 

c) É uma placa de advertência indicando crianças na via. 

d) Passagem de escolares. 

e) Passagem sinalizada de pedestres. 

 

18) Deparando-se com uma vítima de acidente, você suspeita que ela está com 

hemorragia interna, o que você não deverá fazer? 

 

a) Observar seus sinais vitais. 

b) Ligar para os bombeiros. 

c) Dar água à vítima. 

d) Chamar socorro médico. 

e) Confortar a vítima. 

 

19) Na via pública, ao se aproximar um veículo de corpo de bombeiros com dispositivos 

de alarme e luz vermelha acionados, o motorista deverá: 

 

a) Aumentar a velocidade para não atrasar o corpo de bombeiros. 

b) Parar o seu veículo para dar passagem ao corpo de bombeiros. 

c) Manter o seu veículo na mesma velocidade, pois o corpo de bombeiros é um veículo 

igual aos outros. 
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d) Deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, 

se necessário. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

20) Assinale a alternativa incorreta para o atendimento de uma vitima com feridas 

abertas ou queimaduras: 

 

a) Prevenir o estado de choque, controlar a dor e evitar a contaminação. 

b) Acionar socorro mais efetivo como corpo de bombeiros ou SAMU. 

c) Controlar a dor usando pasta de dente ou pó de café, pois evitam o surgimento de 

bolhas. 

d) Caso necessário, prestar os primeiros socorros no local do acidente e a seguir 

transportar as vítimas para o hospital mais próximo. 

e) Não remover as roupas que estiverem grudadas na pele. 

 

21) São consideradas condições adversas aquela que influenciam acidente. Assinale 

alternativa que indica condições adversas do condutor: 

 

a) A fome. 

b) O estado emocional e psicológico. 

c) O sono. 

d) Influência de bebidas alcoólicas. 

e) Todas as respostas estão corretas. 

 

22) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, qual a distância lateral obrigatória que um 

condutor de um veículo automotor deverá manter ao ultrapassar uma bicicleta? 

 

a) Um metro. 

b) Um metro e cinquenta centímetros. 

c) Cinquenta centímetros, se a bicicleta estiver em circulação. 

d) Dois metros de distância lateral. 

e) Não existe distância de segurança obrigatória.  

 

23) A prática, ao dirigir um veículo, provoca muitas vezes movimentos ou ações 

inconscientes, chamadas de “automatismo”. Entre as alternativas abaixo, assinale 

aquela considerada automatismo incorreto. 

 

a) Engrenar o ponto morto em descidas. 

b) Usar apenas uma das mãos no volante. 

b) Mudar de direção sem sinalizar. 

c) Usar a embreagem antes do freio. 

e) Todas as alternativas estão incorretas.  

 

24) Dirigindo um veículo da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, você percebe que a 

luz do manômetro acende no painel. Qual será a ação correta a realizar? 

a) Continuar dirigindo até um posto de combustível para verificar o problema. 

b) Parar o veículo e verificar o nível de óleo do motor. 

c) Parar onde estiver, pegar dois litros de água e colocar no radiador. 

d) Continuar dirigindo até a garagem da Prefeitura para o mecânico verificar o 

problema. 

e) Parar em local seguro e verifica o nível de fluido de freio. 
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25) Dirigindo um veículo em uma rodovia você se depara com a sinalização a seguir. O 

que ela significa? 

 
a) É uma placa de regulamentação de sentido obrigatório à esquerda, você deverá 

dobrar à esquerda. 

b) Indica curva esquerda, você deverá diminuir a velocidade. 

c) Indica curva à direita, você deverá diminuir a velocidade. 

d) É uma placa de advertência lhe obrigando virar à esquerda. 

e) Nenhuma alternativa está correta. 

 

26) Cilindro mestre, Molas e Faróis são, respectivamente, componentes de quais sistemas 

ou conjunto de um veículo automotor: 

 

a) Sistema de arrefecimento, Sistema de iluminação, Sistema de suspensão; 

b) Sistema de suspensão, Sistema de direção, Sistema de freio; 

c) Sistema de arrefecimento, Motor, Sistema de iluminação; 

d) Sistema de freio, Sistema de suspensão, Sistema de iluminação; 

e) Sistema de suspensão, Motor, Sistema de iluminação. 

 

27) Todo operador de máquina, deve ter cuidado na manutenção dos veículos. Qual a 

finalidade do sistema de lubrificação do motor em um veículo de combustão interna? 

 

a) Faz a mistura do óleo com o ar controlar a pressão do combustível no motor.  

b) Serve para diminuir o consumo de combustível do veículo. 

c) Lubrificar com óleo o carburador do veículo para que ocorra o entupimento. 

d) É responsável por controlar a pressão do combustível no tanque. 

e) Evitar o desgaste, o atrito e o superaquecimento do motor. 

 

28) Em relação à figura abaixo, assinale a alternativa correta.  

 
a) É um cabeçote de motor. 

b) É um pistão e uma biela. 

c) É um pistão. 

d) Disco de embreagem. 

e) Virabrequim. 

 

29) Assinale a alternativa incorreta em relação aos componentes de um veículo 

automotor: 

 

a) O voltímetro ou amperímetro indica a tensão de corrente do sistema elétrico. 
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b) A válvula termostática é o componente que controla o fluxo do líquido do 

arrefecimento e a temperatura do motor. 

c) Os fusíveis tem a função de carregar a bateria. 

d) A correia dentada sincroniza os movimentos do virabrequim com os do comando de 

válvula. 

e) O catalisador tem como função principal transformar os gases nocivos em elementos 

não contaminantes. 

 

30) Dirigindo um veículo você se depara com um acidente, qual deve ser a primeira 

providência a ser tomada? 

 

a) Levar a vítima ao hospital imediatamente. 

b) Sinalizar o local do acidente e chama o serviço médico especializado. 

c) Solicitar ajuda e retirar a vítima do veículo. 

d) Iniciar a respiração boca a boca imediatamente. 

e) Procurar a identidade da vítima e recolher os pertences da mesma. 

 
 

 


