CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - SC
EDITAL Nº 003/2016

CADERNO DE PROVAS
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRA

___________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

EDITAL Nº 003/2016
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRA
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR:

d)

utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou
equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/
ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;

e)

faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;

• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme solicitado no ato da inscrição, e questões de conhecimentos gerais, matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.

f)

fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;

g)

descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão de Respostas;

h)

recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartão de
Respostas ao término do tempo destinado à sua realização;

• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido. O
candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu
se encontra devidamente identificado no Caderno de Provas.

i)

ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de
Respostas;

j)

não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;

k)

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

l)

for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/
ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de provas e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.

• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada
umas das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas
(A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à alternativa correta.
Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em mais de uma alternativa
anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta
esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa,
cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A leitora
óptica é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente. Exemplo:
• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição
dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma
delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião nem a prestar
esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a
resposta.
• Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o CADERNO DE
PROVA e o CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o
rascunho do gabarito que se encontra na última página do caderno
de prova.

• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não amasse,
não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não lhe sendo
mais permitido o ingresso aos sanitários.

• SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO o candidato que,
durante a realização das provas:

• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.

a)

retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;

b)

for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer questões/itens das provas;

• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

c)

usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a
sua realização;

• O gabarito preliminar da prova estará disponível em
06/03/2016, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Catanduvas (http://www.catanduvas.sc.gov.br) e na página
da Unoesc (http://unoesc.edu.br/).

CONHECIMENTOS GERAIS - CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA DE CATANDUVAS - SC

UNOESC | 1

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 5

QUESTÃO 1

A alternativa em que todas as palavras
estão no aumentativo é:

Leia o poema a seguir:
Essa dor da vida que devora
A ânsia de glória, o dolorido afã...
A dor do peito emadurecera ao menos
Se eu morresse amanhã!

(A) colchão – patrão – coração.
(B) muralha – pedregulho – rapagão.
(C) missão – palavrão – situação.
(D) mamão – limão – ladrão.

(Álvares de Azevedo)

A palavra em destaque pode ser substituída por:

QUESTÃO 6
A alternativa em que o adjetivo não tem
flexão de gênero é:

(A) amor.
(B) descanso.
(C) pesadelo.
(D) desejo.
QUESTÃO 2
Identifique a classe gramatical a que pertence a palavra sublinhada na seguinte
frase:
Mariana comprou um guarda-chuva azul.

(A) mau.
(B) amoroso.
(C) vermelho.
(D) feliz.
QUESTÃO 7
Analise o seguinte texto de Florbela Espanca:
Sou uma céptica que crê em tudo,
uma desiludida cheia de ilusões,
uma revoltada que aceita,
sorridente,
todo o mal da vida,
uma indiferente a transbordar de ternura.

(A) Substantivo.
(B) Adjetivo.
(C) Preposição.
(D) Pronome.
QUESTÃO 3
Assinale a alternativa em que todas as palavras pertencem à classe dos substantivos compostos:
(A) quinta-feira – sábado – terça-feira.
(B) couve-flor – palavra-chave – guarda-roupa.
(C) Ana Júlia – bem-me-quer – caixinha.
(D) palavra-chave – moleque – segunda-feira.
QUESTÃO 4
A alternativa em que as palavras estão em
ordem alfabética é:
(A) incenso – vassoura – zebra.
(B) espanador – harpa – amarelo.
(C) dinheiro – aliança – caderno.
(D) quadro – tigela – pedra.

(Florbela Espanca)

A palavra que NÃO possui o plural como
ilusões é:
(A) coração.
(B) estação.
(C) bilhão.
(D) cidadão.
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QUESTÃO 8
Analise o texto a seguir:
Como funciona o hormônio do crescimento?
Todos nós, apesar de não nos lembrarmos muito bem, já fomos muito, muito pequenos. Com o passar do tempo, os braços alongam, as pernas espicham, a cabeça aumenta.
Estamos crescendo! Você sabe como isso é
possível? Em parte, o crescimento do corpo
se deve à ação do hormônio somatotrópico ou
hormônio do crescimento, que é produzido na
hipófise, uma glândula bem pequena que fica
na parte de baixo do nosso cérebro. Ele entra
na corrente sanguínea e estimula a multiplicação das células. Com isso, órgãos e músculos
crescem pela ação desse hormônio. Dois dos
principais efeitos do hormônio do crescimento
são o alongamento dos ossos e o aumento da
massa muscular. É isso mesmo: além de fazer
a gente crescer, esse hormônio faz a gente ficar mais forte!
O hormônio do crescimento, porém, não
é o único responsável no processo de crescimento, existem outros fatores envolvidos.
Por isso, o uso do hormônio sempre deve ser
acompanhado por um médico especialista no
assunto. Afinal de contas, em doses erradas,
este hormônio pode trazer problemas sérios à
saúde.
Fonte: adaptado de <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/
multimidia/revistas/reduzidas/267/files/assets/basic-html/page10.html>.5.

A análise dos elementos essenciais desse
texto demonstra que sua função é:

(A) aconselhar sobre a importância do uso dos
hormônios.
(B) ensinar como aumentar a massa muscular
e o alongamento dos ossos.
(C) informar sobre a ação do hormônio somatotrópico ou hormônio do crescimento.
(D) criticar o uso de doses erradas de hormônios para crianças.

LEIA COM ATENÇÃO O SEGUINTE TEXTO
PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 E 10.
Bolo Simples
Ingredientes:
2 xícaras de açúcar
3 xícaras de farinha de trigo
4 colheres de margarina
3 ovos
½ xícara de leite
1 colher (de sopa) bem cheia de fermento
Modo de preparo:
Bata as claras em neve e reserve
Misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea
Acrescente o leite e a farinha de trigo aos
poucos sem parar de bater
Por último, adicione as claras em neve e
o fermento
Despeje a massa em uma forma grande
de furo central untada e enfarinhada
Asse em forno médio (180 ºC), preaquecido, por 40 minutos, ou a furar com o garfo
este saia limpo.
Fonte: <http://www.tudogostoso.com.br/receita/
29124-bolo-simples.html>.

QUESTÃO 9
Esse texto tem a função de:
(A) fazer um convite.
(B) vender um produto.
(C) dar instruções.
(D) ensinar uma brincadeira.
QUESTÃO 10
Na primeira parte do texto, foram usados
números para indicar:
(A) período.
(B) quantidade.
(C) ordem.
(D) disposição.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 11
Dentro do grande conjunto numérico
existem os números naturais, inteiros,
racionais, irracionais e reais. Observe os
números a seguir: 1; 0,3; ½ e
. Qual
desses números pode ser considerado um
número natural e real ao mesmo tempo?
(A) 1.
(B) 0,3.
(C) ½.
(D)
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QUESTÃO 14
O Brasil é um dos maiores países do mundo, tendo aproximadamente 8 516 000
km2. Esse tamanho corresponde a uma
medida de:
(A) área.
(B) massa.
(C) volume.
(D) comprimento.
QUESTÃO 15
Numa escola, 100 crianças foram submetidas a uma prova de matemática, e o seu
desempenho foi demonstrado em porcentagem no gráfico a seguir:

QUESTÃO 12
Polígonos são figuras compostas por vários lados. Observe a figura a seguir e assinale a qual polígono ela corresponde:

Fonte: <http://brasilescola.uol.com.br/matematica/graficos.htm>.

A quantidade de crianças que tiveram um
desempenho considerado ótimo foi de:
Fonte: <http://matemolivares.blogia.com/2013/
070101-matematicas-y-artesania-la-taracea..php>.

(A) Triângulo.
(B) Hexágono.
(C) Icoságono.
(D) Eneágono.

(A) 15.
(B) 25.
(C) 35.
(D) 50.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 13

Quanto é o triplo do dobro de R$ 1,05?
(A) R$
(B) R$
(C) R$
(D) R$

3,15.
2,10.
6,30.
4,45.

QUESTÃO 16
A Operação Lava Jato investiga desvios de
recursos em especial de qual empresa pública?
(A) Eletrobras.
(B) Caixa Econômica.
(C) Correios.
(D) Petrobras.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 22

Catanduvas se intitula capital catarinense:

Conforme o Estatuto do Servidor Público
de Catanduvas, o concurso público terá
validade de até:

(A) da
(B) da
(C) do
(D) do

madeira.
agroindústria.
chimarrão.
reflorestamento.
QUESTÃO 18

O titular da prefeitura de Catanduvas no
momento é:
(A) Alberto Brol.
(B) Davi Pecinatto.
(C) Monalisa Ruaro.
(D) Gisa Aparecida Giacomin.
QUESTÃO 19
NÃO faz limite com Catanduvas:
(A) Luzerna.
(B) Água Doce.
(C) Joaçaba.
(D) Irani.

A competência para dar posse aos servidores municipais do executivo é do:
(A) Prefeito Municipal.
(B) Presidente da Câmara dos Vereadores.
(C) Secretário Municipal onde o servidor estará
lotado.
(D) Vice-Prefeito Municipal.

Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Catanduvas, o estágio probatório é de:

Catanduvas foi emancipado do Município de:
(A) Irani.
(B) Joaçaba.
(C) Concórdia.
(D) Água Doce.

(A) dois anos.
(B) um ano.
(C) três meses.
(D) três anos.
QUESTÃO 25

QUESTÃO 21
Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Catanduvas, para ser servidor público,
é necessária a idade mínima de:
anos.
anos.
anos.
anos.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 20

(A) 16
(B) 18
(C) 21
(D) 25

(A) três anos, não podendo ser prorrogado.
(B) um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
(C) dois anos, podendo ser prorrogado, uma
única vez, por igual período.
(D) um ano, podendo ser prorrogado, por igual
período, quantas vezes for necessário.

Conforme a Lei Orgânica de Catanduvas, é
correto dizer que cabe ao Município Organizar os poderes:
(A) Executivo, Legislativo e Judiciário.
(B) Executivo e Legislativo.
(C) Executivo e Judiciário.
(D) Legislativo e Judiciário.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
Elemento de uma motoniveladora que
pode atingir qualquer inclinação em relação ao eixo da marcha ou ao plano horizontal:

(A) Estratificador.
(B) Escarificador.
(C) Lâmina de corte.
(D) Pneus.
QUESTÃO 27
Veículo utilizado para serviços sobre solos
de baixa consistência (moles), por possuir
maior facilidade de flutuação, maior área
de contato:
(A) Trator de esteira.
(B) Trator de pneu.
(C) Motoniveladora.
(D) Retroescavadeira com pneu.
QUESTÃO 28
O Código de Trânsito Brasileiro impõe
pontuações diferenciadas dependendo do
tipo de infração cometida. Para a infração
gravíssima, o condutor obtém 7 pontos,
grave, 5 pontos, média, 4 pontos e leve, 3
pontos. Se o condutor cometeu três infrações graves e uma leve, quantos pontos
ele atingiu?
(A) 16 pontos.
(B) 24 pontos.
(C) 22 pontos.
(D) 8 pontos.
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QUESTÃO 29
Para que a sinalização vertical seja efetiva, devem ser considerados os seguintes fatores para os seus dispositivos: posicionamento dentro do campo visual do
usuário, legibilidade das mensagens e
símbolos, mensagens simples e claras e
padronização. As placas utilizadas para
alertar o motorista de que à frente há
obras em andamento são apresentadas
na cor:
(A) azul.
(B) verde.
(C) branca.
(D) laranja.
QUESTÃO 30
São lubrificantes com propriedades de
redução de atrito e desgaste, com consistência pastosa, compostos de óleo,
engrossados com espessantes. Os espessantes das massas são, na regra, sabões
metálicos ou agentes espessantes orgânicos ou inorgânicos. A aplicação é feita, na
maioria das vezes, em pontos de lubrificação que não podem ser alimentados com
óleos lubrificantes ou não são aptos para
a lubrificação com óleo. Qual é esse lubrificante?
(A) Óleo mineral.
(B) Graxa.
(C) Óleo de motor.
(D) Óleo multifuncional.
QUESTÃO 31
Trator equipado com uma pá na parte
frontal e outra pequena na traseira do
veículo, diferente de um trator, que é usado
para puxar cargas. Esse equipamento,
por sua versatilidade, é comumente
empregado em projetos e construções
urbanas. Qual o nome dado a esse trator?
(A) Motoniveladora.
(B) Trator de esteira.
(C) Vibroacabadora.
(D) Retroescavadeira.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

O Equipamento de Proteção Individual
(EPI) é todo dispositivo ou produto, de
uso individual utilizado pelo trabalhador,
destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua
saúde. Ao conduzir um veículo motorizado, qual o equipamento obrigatório para
garantir a segurança do condutor?

Preservar o meio ambiente é uma necessidade de toda a sociedade para a qual
todos devem contribuir. Alguns procedimentos contribuem para a redução da
poluição atmosférica e da poluição sonora. Dos procedimentos apresentados a
seguir, o que contribui para preservar o
meio ambiente é:

(A) Cinto de segurança.
(B) Botina.
(C) Roupas longas.
(D) Luvas.

(A) Não acelerar quando o veículo estiver parado no trânsito, ou em ponto morto.
(B) Não realizar manutenção periódica no motor.
(C) Não calibrar periodicamente os pneus.
(D) Não realizar manutenção periódica do equipamento destinado a reduzir os poluentes
– catalisador.

QUESTÃO 33
A prática da Direção Defensiva consiste
em o motorista reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o
que pode acontecer com ele, com seus
acompanhantes, com o seu veículo e com
os outros usuários da via. Está praticando
direção defensiva, o motorista que:
(A) mantém lanternas dianteiras e traseiras,
luzes indicativas de direção, luz de freio e
luz de ré funcionando regularmente.
(B) deixa em seu veículo discos e pastilhas de
freio gastos.
(C) transporta animais soltos e desacompanhados no interior do veículo.
(D) utiliza pneus gastos.

QUESTÃO 36
A seguinte ilustração apresentada consiste em uma sinalização de trânsito denominada:

(A) placa de advertência: curva acentuada à
direita.
(B) placa de regulamentação: curva à direita.
(C) placa de regulamentação: vire à direita.
(D) placa de advertência: vire à direita.

QUESTÃO 34
Em caso de acidentes, na tentativa de ajudar a vítima, alguns procedimentos podem agravar a situação. Portanto, entre
os procedimentos apresentados a seguir,
o que está correto é:
(A) Dar algo para a vítima beber.
(B) Não tirar capacetes de motociclistas.
(C) Movimentar a vítima.
(D) Aplicar torniquetes para estancar hemorragias.

QUESTÃO 37
Cidadania é o conjunto de direitos e deveres ao qual o cidadão/indivíduo está
sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que vive. Entre os direitos do
cidadão, está INCORRETA a alternativa:
(A) Liberdade religiosa.
(B) Serviços de segurança, saúde, previdência.
(C) Direitos autorais.
(D) Homens e mulheres têm direitos e deveres
desiguais.
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QUESTÃO 38
As placas de advertência têm a função de:
(A) alertar aos usuários da via para condições
potencialmente perigosas, indicando sua natureza; possuem caráter de recomendação.
(B) informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias.
(C) regulamentar as velocidades das vias.
(D) identificar as vias, os destinos e os locais
de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, aos
destinos, às distâncias e aos serviços auxiliares.
QUESTÃO 39
A placa indicada nesta figura, também
identificada como A-22, indica:

(A) Estreitamento de pista ao centro.
(B) Alargamento de pista.
(C) Ponte estreita.
(D) Faixa dupla.
QUESTÃO 40
O Código de Trânsito Brasileiro tem, em
seu Anexo I, conceitos e definições. Analise os apresentados a seguir:
I. Estrada – via rural não pavimentada.
II. Rodovia – via rural pavimentada.
III. Via Rural – estradas e rodovias.
IV. Via Urbana – ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis
edificados ao longo de sua extensão.
É correto o que se afirma em:
(A) I e II.
(B) I, II e IV.
(C) I, II e III.
(D) I, II, III e IV.
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