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Concurso Público
Chapecó/SC

Motorista
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a substituição ao fiscal.

•

Este caderno de questões está assim constituído:

Caderno de questões • Instruções Gerais

DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Conhecimentos Gerais
Português
Matemática
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
•

10
10
05
25

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro
cometido por candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

•

Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após
concluído.
Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição



Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

CONHECIMENTOS GERAIS
Português
A natureza sob risco
Qual o real impacto das ações humanas na vida –
mais exatamente na sobrevivência – de outros animais e
das plantas do planeta? Até pouco tempo, não se sabia ao
certo a resposta para essa incômoda questão. Contudo, a
Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou um
amplo levantamento que __________________ as
consequências mais concretas do avanço civilizatório,
desde a pré-história, sobre os seres vivos, com especial
destaque para o que ocorreu nas últimas cinco décadas.
Ao longo de três anos, 145 cientistas de
cinquenta
países
–
ligados
à
Plataforma
Intergovernamental
Político-Científica
sobre
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES), o
braço da ONU responsável pela compilação – se
________________ sobre 15.000 artigos científicos para
chegar aos resultados. O cenário é alarmante. Dos cerca
de 8 milhões de espécies de animais e plantas existentes
no globo, 1 milhão está sob ameaça de extinção. No
continente, o principal grupo de risco são os anfíbios –
40% deles podem desaparecer em poucas décadas.
Nos oceanos, o perigo é maior para os
mamíferos, com um terço no limiar. ________________
decisivamente para isso o fato de que 47% dos
ecossistemas foram reduzidos. Em números absolutos, a
natureza sofreu em um patamar ainda maior. Estima-se
que a biomassa global – a soma da massa de todos os
organismos vivos – dos mamíferos selvagens tenha sido
reduzida em 82%. Somente a partir de 1900, a quantidade
de espécies nativas de cada hábitat caiu, em média, 20%.
https://veja.abril.com.br/mundo/... - adaptado.

1) Tendo em vista a concordância verbal, assinalar a
alternativa que preenche as lacunas do texto
CORRETAMENTE:
a) dimensionaram - debruçou - Contribuíram
b) dimensionou - debruçaram - Contribuíram
c) dimensionou - debruçou - Contribuiu
d) dimensionou - debruçaram - Contribuiu

2) Considerando-se o texto, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Um grupo de 145 cientistas de cinquenta países foi
responsável por analisar como animais e plantas
foram atingidos desde os últimos 3 anos pelas ações
humanas.
(---) Cerca de metade das espécies de animais e plantas
existentes no globo está sob ameaça de extinção.
(---) A contar de 1900, a quantidade de espécies nativas
de cada hábitat caiu para 20%.
a) C - E - E.
b) E - C - E.
c) E - C - C.
d) E - E - E.
3) Referentemente às regras de acentuação, analisar os
itens abaixo:
I. A palavra “incômoda” (primeiro parágrafo) recebe acento
pela mesma regra que preceitua o uso do acento em
“últimas” (primeiro parágrafo).
II. A palavra “anfíbios” (segundo parágrafo) perdeu seu
acento após o novo acordo ortográfico, sendo assim,
não deveria estar acentuada.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
4) O verbo sublinhado em “Em números absolutos, a
natureza sofreu em um patamar ainda maior.” (terceiro
parágrafo) está no mesmo tempo e modo verbal que o
verbo sublinhado em:
a) Até pouco tempo, não se sabia ao certo a resposta para
essa incômoda questão.
b) 40% deles podem desaparecer em poucas décadas.
c) 47% dos ecossistemas foram reduzidos.
d) Estima-se que a biomassa global (...) dos mamíferos
selvagens tenha sido reduzida em 82%.
5) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Em relação à frase “Ontem à noite fomos ao teatro”, o
termo sublinhado é classificado como ___________.
a) adjunto adnominal
b) adjunto adverbial
c) aposto
d) vocativo
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6) A palavra sublinhada em “Precisamos nos concentrar,
pois há certa premência.” encontra sinônimo em:
a) Dificuldade.
b) Tempo.
c) Exigência.
d) Urgência.
7) Relativamente ao uso ou não da crase, assinalar a
alternativa
que
preenche
as
lacunas
abaixo
CORRETAMENTE:

12) Em certa residência, sabe-se que 3 pessoas
consomem 5 litros de água por dia. Mantendo-se o
mesmo consumo por pessoa, ao todo, quantos litros
seriam consumidos se essa residência tivesse 9 pessoas?
a) 13L
b) 14L
c) 15L
d) 16L

Eu me refiro à minha mãe e não ___ sua.
Precisarei falar ___ toda essa gente.
Eles estavam aliviados, pois conseguiram chegar ___
terra firme.
13) A quantidade de parafusos na caixa de ferramentas de
certo mecânico corresponde ao valor de x, que satisfaz a
equação abaixo. Sendo assim, ao todo, quantos parafusos
esse mecânico possui em sua caixa de ferramentas?

a) à - a - a
b) a - a - à
c) à - à - à
d) a - à - a

2x + 369 = 531 - x
8) Quanto ao uso dos porquês, marcar C para as
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Por que você não me deixa em paz? Por quê?
(---) Não sei o motivo por que as pessoas reclamam tanto.

a) 48
b) 50
c) 52
d) 54

a) E - E.
b) E - C.
c) C - E.
d) C - C.
9) Considerando-se a pontuação, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Ele foi para casa, perdendo assim, o prêmio.
b) Devido a tudo que tinha para fazer cansou-se.
c) Não se entende com ninguém; é, pois, odiada.
d) Se ele tem razão disse ela, deve segui-lo.
10) Em relação ao diminutivo das palavras, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) “Grânulo” é diminutivo de “grão”.
(---) “Gotícula” é diminutivo de “gota”.
(---) “Corpúsculo” é diminutivo de “corpo”.
a) E - E - E.
b) E - C - C.
c) C - C - E.
d) C - C - C.
Matemática
11) Pedro decidiu pintar o quarto e a sala da sua casa de
modo que as cores de cada cômodo sejam distintas.
Sabendo-se que ele possui 6 cores distintas, ao todo, de
quantos modos distintos ele pode fazer essa escolha de
cores?

14) Um ciclista treina diariamente para uma competição. O
quadro abaixo apresenta a distância percorrida por ele
nos treinamentos de cinco dias. Sendo assim, pode-se
afirmar que a distância média diária percorrida por ele
durante esses treinos foi de:
Dia
1
2
3
4
5

Distância
51km
52km
46km
57km
49km

a) 50km
b) 51km
c) 52km
d) 53km

15) Em certa urna foram colocadas 80 fichas. Sabe-se
que 35% das fichas são da cor verde e o restante da cor
vermelha. Sendo assim, quantas fichas vermelhas há
nessa urna?
a) 46
b) 48
c) 50
d) 52

a) 12
b) 15
c) 20
d) 30
www.objetivas.com.br
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16) Certo boleto com valor nominal de R$ 368,00 foi pago
em atraso, de modo que foram gerados juros simples no
valor de R$ 88,32. Sabendo-se que a taxa de juros
simples mensal desse boleto é de 4%, ao todo, com
quantos meses de atraso esse pagamento foi efetuado?

20) Considerando-se a sequência abaixo formada pela
repetição da palavra PESQUISA, qual será a 184ª letra
dessa sequência?

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

a) A
b) E
c) S
d) P

PESQUISAPESQUISAPESQUISA...

Legislação Municipal
17) Daniel, Evandro e Felipe são casados com Adriana,
Bruna e Carla, não necessariamente nessa ordem. Sabese que as profissões das esposas são médica, engenheira
e advogada (não necessariamente nessa ordem). Com
base nas afirmações abaixo, assinalar a alternativa
CORRETA:

•
•
•
•

Daniel é casado com a advogada.
Evandro não é casado com Bruna.
Adriana é médica.
Felipe é casado com Carla.

a) Evandro é casado com a engenheira.
b) Daniel é casado com Adriana.
c) Bruna é advogada.
d) Felipe é casado com a advogada.

18) A quantia de R$ 1.250,00 foi aplicada em certo
sistema de capitalização que utiliza juros simples.
Sabendo-se que esse sistema possui uma taxa de juros
simples mensal de 3%, qual o valor total dos juros
gerados por essa quantia ao ficar aplicada nesse sistema
por 10 meses?
a) R$ 400,00
b) R$ 375,00
c) R$ 350,00
d) R$ 325,00

21) De acordo com a Lei Orgânica do Município, o
processo legislativo municipal compreende a elaboração
de:
a) Apenas emendas à Lei Orgânica.
b) Leis Complementares e Leis Ordinárias.
c) Emendas à Lei Orgânica, às Leis Complementares e às
Leis Ordinárias.
d) Emendas à Lei Orgânica, às Leis Complementares, às
Leis Ordinárias, às Leis Delegadas, às Resoluções e
aos Decretos Legislativos.

22) De acordo com a Lei Orgânica do Município, compete
ao Município:
a) Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como
aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos
fixados em Lei.
b) Elaborar o plano semestral e o orçamento semestral.
c) Estimular a participação popular na formulação de
políticas públicas, sem a ação governamental,
estabelecendo programas de incentivo a novos projetos
de organização político-partidária, nos campos social e
econômico, nas cooperativas de produção e de
mutirões.
d) Controlar o uso do solo, sem incidir em planejamento,
porém não controlando o parcelamento e a ocupação
do solo em seu território, especialmente o de sua zona
urbana.

23) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, a
nomeação far-se-á em caráter:
19) Ao comprar um produto no valor de R$ 600,00, Tiago
decidiu fazer o pagamento parcelado. Sabendo-se que o
valor do produto ficaria 15% mais caro na compra
parcelada, qual o valor total pago por Tiago ao realizar o
pagamento parcelado?
a) R$ 710,00
b) R$ 690,00
c) R$ 675,00
d) R$ 615,00
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a) Efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo
e em comissão, inclusive na condição de substituto,
para cargos declarados em decreto de livre nomeação
e exoneração.
b) Emergencial, inclusive na condição de interino, para
cargos declarados em Lei de livre nomeação e
exoneração.
c) De contratação especial, inclusive na condição de
interino, para cargos declarados em Lei de livre
nomeação e exoneração.
d) Efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo
e em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos declarados em Lei de livre nomeação e
exoneração.
www.objetivas.com.br

24) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001,
Estatuto dos Servidores Públicos do Município, os
servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão
das atribuições pertinentes aos respectivos cargos,
respeitada a duração máxima do trabalho semanal de:
a) Trinta horas e seis horas diárias.
b) Vinte horas e quatro horas diárias.
c) Trinta e cinco horas e de sete horas diárias.
d) Quarenta horas e de oito horas diárias.

29) Segundo a Constituição Federal, sobre a competência
dos Municípios, analisar os itens abaixo:
I. Legislar sobre assuntos de interesse local.
II. Manter, com a cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, programas de Educação Infantil, de
Ensino Fundamental e de Ensino Médio.
III. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora
federal e estadual.
Está(ão) CORRETO(S):

25) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001,
Estatuto dos Servidores Públicos do Município, a
investidura em cargo público ocorre com a:
a) Nomeação.
b) Readaptação.
c) Posse.
d) Reversão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) De acordo com a Constituição Federal, são direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais elencados no texto
constitucional, EXCETO:
a) Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso.
b) Fundo de garantia do tempo de serviço.
c) Irredutibilidade de salário, em nenhuma hipótese.
d) Salário mínimo, fixado em Lei.

27) O Poder Legislativo é exercido pelo(a):
a) Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
b) Senado Federal e pelo Supremo Tribunal Federal.
c) Câmara dos Deputados e pelos Vereadores dos
Municípios.
d) Congresso Nacional, que se compõe do Senado
Federal e por um integrante do Ministério Público
Federal.

28) De acordo com o disposto na Constituição Federal, os
tratados e as convenções internacionais sobre Direitos
Humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às:
a) Leis Ordinárias.
b) Leis Complementares.
c) Emendas Constitucionais.
d) Leis Delegadas.

a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
30) Em conformidade com a Constituição Federal,
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
O prazo de validade do concurso público será de até
________ ano(s), prorrogável uma vez, por igual período.
a) um
b) dois
c) três
d) quatro
31) Considerando-se a Lei nº 9.503/1997 - CTB, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos
e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não,
para fins de circulação, parada, estacionamento e
operação de carga ou descarga.
(---) O trânsito, em condições seguras, é um direito de
todos e dever dos órgãos e entidades componentes
do Sistema Nacional de Trânsito.
a) C - C.
b) E - C.
c) E - E.
d) C - E.
32) De acordo com a Lei nº 9.503/1997 - CTB, analisar a
sentença abaixo:
As praias abertas à circulação pública, as vias internas
pertencentes aos condomínios constituídos por unidades
autônomas e as vias e áreas de estacionamento de
estabelecimentos privados de uso coletivo não são
consideradas vias terrestres (1ª parte). As disposições do
código de transito brasileiro são aplicáveis a qualquer
veículo e não aos proprietários e condutores dos veículos
nacionais ou estrangeiros (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

www.objetivas.com.br
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33) De acordo com a Lei nº 9.503/1997 - CTB, sobre as
normas para o trânsito de veículos nas vias terrestres
abertas à circulação, assinalar a alternativa que preenche
as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
A circulação far-se-á pelo lado __________ da via,
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas.
Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas
de circulação no mesmo sentido, são as da ___________
destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e
de maior porte, quando não houver faixa especial a eles
destinada.
a) esquerdo - direita
b) direito - esquerda
c) esquerdo - esquerda
d) direito - direita

34) De acordo com a Lei nº 9.503/1997 - CTB, numerar a
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Infração grave.
(2) Infração gravíssima.
(---) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação
ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do
veículo que esteja conduzindo.
(---) Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência.
(---) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de
acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade
e seus agentes.
(---) Transitar pela contramão de direção em vias com
duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar
outro veículo e apenas pelo tempo necessário,
respeitada a preferência do veículo que transitar em
sentido contrário.
(---) Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão,
aparelho auxiliar de audição e de prótese física ou as
adaptações do veículo impostas por ocasião da
concessão ou da renovação da licença para conduzir.
a) 1 - 2 - 2 - 2 - 1.
b) 2 - 2 - 1 - 1 - 2.
c) 1 - 1 - 2 - 1 - 2.
d) 2 - 2 - 1 - 2 - 1.

35) De acordo com a Lei nº 9.503/1997 - CTB,
considerando-se as vias abertas à circulação, de acordo
com sua utilização, numerar a 2ª coluna de acordo com a
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(1) Vias urbanas.
(2) Vias rurais.
(---) Via coletora.
(---) Via de trânsito rápido.
(---) Estradas.

36) De acordo com a Lei nº 9.503/1997 - CTB, assinalar a
alternativa
que
preenche
as
lacunas
abaixo
CORRETAMENTE:
Os veículos de transporte de carga e os coletivos de
passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a
inscrição indicativa de sua ________, do peso bruto total
(PBT), do peso bruto total combinado (PBTC) ou da
capacidade máxima de tração (CMT) e de sua
_____________, vedado o uso em desacordo com sua
classificação.
a) marca - lotação
b) tara - dimensão
c) marca - dimensão
d) tara - lotação

37) De acordo com a Lei nº 9.503/1997 - CTB, analisar os
itens abaixo:
I. O Motorista profissional pode dirigir por até oito horas e
meia, ininterruptas, veículos de transporte rodoviário
coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de
cargas.
II. Serão observados 30 minutos para descanso a cada
quatro horas na condução de veículo rodoviário de
passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o
do tempo de direção.
III. Entende-se como tempo de direção ou de condução
apenas o período em que o condutor estiver
efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o
destino.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

38)
Considerando-se
a
Resolução
CONTRAN
nº 763/2018, que dispõe sobre a utilização obrigatória de
espelhos retrovisores, equipamento do tipo câmeramonitor ou outro dispositivo equivalente, a ser instalado
nos veículos destinados ao transporte coletivo de
escolares, analisar os itens abaixo:
I. Consideram-se dispositivos para visão indireta os
dispositivos para observar a área de circulação de
trânsito adjacente ao veículo que não possa ser
observada por visão direta, como, por exemplo,
espelhos convencionais e dispositivos do tipo câmeramonitor.
II. O espelho de vigilância pode ser instalado no interior ou
no exterior do veículo.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

a) 1 - 1 - 2.
b) 1 - 2 - 1.
c) 2 - 1 - 2.
d) 2 - 2 - 1.
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39) De acordo com a Resolução do CONTRAN
nº 432/2013, são alguns dos procedimentos a serem
adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na
fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância
psicoativa:
I. Verificação dos sinais que indiquem a capacidade
cognitiva do condutor.
II. Exame de sangue.
III. Prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro
meio de prova em direito admitido.
IV. Teste em aparelho destinado à medição do teor
alcoólico no ar alveolar (etilômetro).
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I, III e IV.
c) Somente os Itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

40) Considerando-se a Resolução do CONTRAN
nº 180/2005, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:

(1)

(2)

41) Segundo a Resolução do CONTRAN nº 236/2007, a
sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e
orientar os usuários sobre as condições de utilização
adequada da via, compreendendo as proibições,
restrições e informações que lhes permitam adotar
comportamento adequado, de forma a aumentar a
segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Com relação ao
padrão e às cores a serem utilizados, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) Para demarcar ciclovias ou ciclofaixas é utilizada a cor
azul.
b) Para delimitar trechos de pistas, destinados ao
estacionamento regulamentado de veículos em
condições especiais, é utilizada a cor amarela.
c) Para inscrever símbolo em áreas especiais de
estacionamento ou de parada para embarque e
desembarque para pessoas portadoras de deficiência
física é utilizada a cor azul.
d) Para regulamentar ultrapassagem e deslocamento
lateral é utilizada a cor branca.
42) Considerando-se as ações de primeiros socorros no
trânsito, analisar os itens abaixo:
I. Acionar a Polícia Militar sempre que ocorrer uma
emergência em locais sem serviços próprios de
socorro.
II. É necessário dar água à vítima de acidente, pois a
ingestão de qualquer substância poderá interferir de
forma positiva nos procedimentos hospitalares.
III. A movimentação da cabeça ou do tronco de uma
vítima que sofreu um acidente com impacto que
deforma ou amassa veículos, ou um atropelamento,
pode agravar muito uma lesão de coluna.

(3)

Estão CORRETOS:

(4)

a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

(---) Proibido parar e estacionar.
(---) Dê a preferência.
(---) Proibido estacionar.
(---) Proibido ultrapassar.

43) Considerando-se as partes de um motor, assinalar a
alternativa que apresenta a nomenclatura correspondente
à parte sinalizada em vermelho:

a) 3 - 1 - 4 - 2.
b) 2 - 3 - 1 - 4.
c) 4 - 2 - 3 - 1.
d) 1 - 4 - 2 - 3.

a) Bloco do motor.
b) Conjunto do virabrequim.
c) Sensor de oxigênio.
d) Cabeçote do motor.
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44) A combustão ou queima é um processo químico que
ocorre nos motores de combustão interna. A combustão
exige três componentes que se combinam:

48) Considerando-se o código de cores para os diferentes
tipos de resíduos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:

a) Calor, pressão e movimento.
b) Vapor, gases e combustível.
c) Gasolina, álcool e diesel.
d) Calor, oxigênio e combustível.

(1) Verde.
(2) Marrom.
(3) Azul.

45) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:

(---) Papel/Papelão.
(---) Vidro.
(---) Resíduos orgânicos.

A chave ___________ se caracteriza pela ponta larga e
achatada, em formato de retângulo.
A chave ___________ se caracteriza por ter a ponta fina,
em formato de cone. É usada para apertar ou afrouxar
parafusos do tipo fenda cruzada, ou seja, os que tem o
formato de “X” cavado.

a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 1 - 2.
c) 2 - 3 - 1.
d) 2 - 1 - 3.

49) Poderá ser considerado acidente de trabalho:
a) Phillips - de roda
b) de fenda - de boca
c) Phillips - Allen
d) de fenda - Phillips

46) “A preservação do meio ambiente começa com
pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença.
Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. A
reciclagem economiza recursos naturais e gera renda
para os catadores de lixo, parte da população que
depende dos resíduos sólidos descartados para
sobreviver.”
www.mma.gov.br - adaptado.

Em relação a alguns materiais recicláveis, analisar os
itens abaixo:
I. Jornal.
II. Garrafas PET.
III. Lata de alumínio.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

47) Sobre como separar o lixo doméstico para a coleta
seletiva, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Papéis secos e molhados devem ser misturados.
Podem ser dobrados ou amassados.
(---) Lavar as embalagens do tipo longa vida, latas,
garrafas e frascos de vidro e plástico. Secá-los antes
de depositar nos coletores.
(---) Não misturar recicláveis com orgânicos - sobras de
alimentos, cascas de frutas e legumes.

I. Quando o empregado estiver executando ordem ou
realizando serviço sob o mando do empregador.
II. No percurso da residência para o local de trabalho e
vice-versa.
III. Por contaminação acidental do empregado no
exercício de sua atividade.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente o item III.
d) Todos os itens.

50) Considerando-se o conceito de direção defensiva, que
permite reconhecer antecipadamente as situações de
perigo, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Para manter o veículo em condições seguras, a
manutenção preventiva deve ser feita periodicamente.
(---) A posição correta ao dirigir evita desgaste físico e
contribui para evitar situações de perigo, por isso o
ideal é manter os braços e as pernas tensionados.
(---) Trafegar com veículos automotores no acostamento
pode causar acidentes com outros veículos parados
ou atropelamentos de pedestres ou de ciclistas.
a) C - C - C.
b) C - C - E.
c) C - E - C.
d) E - E - C.

a) E - C - C.
b) C - C - E.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
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