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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 30 (trinta) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) alternativas 

cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, 

seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao fiscal de provas.  

► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada 

uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão-

Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro 

do candidato. 

► Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá ser marcado 

somente com caneta esferográfica azul ou preta.  

► O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

► Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O candidato poderá 

levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o Cartão-Resposta, serão entregues ao 

fiscal de sala ao final da prova. 

► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de provas. 

► Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até que o último 

deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo termo de encerramento do certame, 

deverão sair juntos da sala de prova. 

► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue: 

 
 Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL  

1) (Concurso Atenas Sete Lagoas - MG, 2020) 

TEXTO – Diáspora (Tribalistas) 

 Acalmou a tormenta 

Pereceram 

Os que a estes mares ontem se arriscaram 

E vivem os que por um amor tremeram 

E dos céus os destinos esperaram 

Atravessamos o mar Egeu 

O barco cheio de fariseus 

Como os cubanos, sírios, ciganos 

Como romanos sem Coliseu 

Atravessamos pro outro lado 

No Rio Vermelho do mar sagrado 

Os Center shoppings superlotados 

De retirantes refugiados 

[Fragmentos]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/294247/. Acesso em 07 Set. 

2019. 

TEXTO - Origem das pessoas solicitando refúgio na UE 

 
 

Sobre o processo de migração mundial, analise os itens: 

 I. A emigração em massa de venezuelanos é um dos mais importantes deslocamentos na história 

recente da América Latina. 

II. Apátridas são pessoas deslocadas dentro de seu próprio país que não atravessaram uma 

fronteira internacional para buscar proteção. 

III. Um motivo que justifique a saída de pessoas dos três principais países apresentados no 

gráfico (Síria, Afeganistão e Kossovo) em direção a Europa é: a Primavera Árabe, os conflitos 

religiosos e bélicos no Oriente Médio e os conflitos na região dos Balcãs, respectivamente. 

É correto o que se afirma em: 
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a) I, II e III.  

b) I e II apenas.  

c) I apenas.  

d) I e III apenas.  

e) II apenas. 

 

2) (Prefeitura de Manhumirim – MG, 2017) O envelhecimento populacional é um fenômeno que 

ocorre em escala global, em especial, nos países desenvolvidos. Esse processo caracteriza-se pelo 

constante aumento da expectativa de vida e a queda de fecundidade. Fatores estes que, juntos, 

resultam numa grande quantidade de idosos e uma significativa redução de crianças e jovens. 

Proporciona uma transição demográfica, modificando a forma da pirâmide etária – a base, 

composta por jovens, fica estreita e o topo, representado por idosos, aumenta. O continente que 

possui o maior número de idosos em relação à população total é a: 

a) Ásia. 

b) África. 

c) Europa. 

d) Oceania. 

e) Brasil. 

 

3) (Prefeitura de Centenário do Sul – PR, 2020) Leia a seguinte definição de um importante 

conceito econômico, e marque a alternativa que indica do que se trata. 

“ Esse termo econômico significa o aumento do nível dos preços. Esse processo ocorre quando sobe 

o valor de mercado de vários itens consumidos pela população em geral. Além dessa definição 

clássica, pode-se entendê-la também como a perda do poder de compra”. ( Capital Research, 

20/05/2020, com adaptações). 

a) Deflação 

b) Estagnação 

c) Inflação 

d) Recessão 

e) Mercado Financeiro. 

 

4) (UNICENTRO, 2016) A Prefeitura de Florianópolis se prepara para acolher centenas de 

imigrantes – principalmente haitianos – até o fim de agosto de 2015. Isso porque ao menos 20 

ônibus fretados devem deixar o Norte do país com destino às capitais do Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. A informação já havia sido anunciada pelo Ministério da Justiça no meio 

do mês, mas foi confirmada pela Secretaria de Assistência Social de Florianópolis na noite deste 

domingo. É a segunda grande leva de imigrantes que saem do Norte em direção a outras regiões 

do Brasil em 2015. No fim de semana, Florianópolis já recebeu 34 haitianos vindos do Acre, que 

foram conduzidos em um abrigo montado no bairro Capoeiras. Desta vez, um convênio de R$ 2 

milhões entre o Acre e o Governo Federal permitirá o custeio de 43 ônibus fretados 

especialmente para o transporte dos estrangeiros, sendo que 23 irão para o Sudeste e 20 para o 
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Sul. O prazo para uso da verba é de 60 dias. (Serviço Pastoral dos Migrantes, 2015. Disponível 

em: <https://spmigrantes.wordpress.com/>. Acesso em: 19 ago. 2015.) 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a causa da saída dos haitianos de seu país. 

a) A prática do trabalho escravo. 

b) O conflito religioso islâmico. 

c) O movimento separatista em curso em seu país. 

d) O refúgio político decorrente da primavera árabe. 

e) O terremoto que devastou o país. 

 

5) (CESAMAC, 2021) TEXTO -  A obesidade e a fome 

Enquanto milhões de pessoas no mundo não têm o que comer, outros comem muito, e mal. A 

obesidade e a fome são os dois lados da mesma moeda: a de um sistema alimentar que não 

funciona, e que condena as pessoas à má nutrição. Vivemos, definitivamente, em um mundo de 

obesos e famélicos. Os números esclarecem isso: 870 milhões de pessoas no mundo passam fome, 

enquanto 500 milhões têm problemas de obesidade. Um enigma que não afeta só os países 

subdesenvolvidos. A fome severa e a obesidade são apenas a ponta do iceberg. Como acrescenta 

a FAO, dois milhões de pessoas no mundo sofrem deficiências de micronutrientes, 26% das 

crianças têm atraso no crescimento, mas 1,4 bilhão vivem com sobrepeso. 

  

O problema da alimentação não consiste apenas em ‘comer ou não’, mas naquilo que ingerimos, 

de que qualidade, procedência ou modo de elaborar. Não se trata apenas de comer, mas de comer 

bem. E quem sai ganhando com este modelo de apenas ‘comer’? A indústria agroalimentar, e a 

sua distribuição são os principais beneficiários. Precárias condições de trabalho vêm 

dispensando o campesinato. Temos: alimentos com pouco valor nutritivo, em plantios cultivados 

com altas doses de pesticidas. Em suma, um sistema que antepõe os interesses particulares do 

agrobusiness às necessidades alimentares das pessoas. Como afirma Raj Patel, em seu livro 

Obesos e famélicos (2008): “A fome e o sobrepeso globais são sintomas de um mesmo problema. 

Os obesos e os famélicos estão vinculados pelas cadeias de produção que levam os alimentos do 

campo à nossa mesa”. E acrescento: para que todos possam comer bem, é preciso romper com o 

monopólio das multinacionais em produção, distribuição e consumo de alimentos. Para que 

acima do afã do lucro, prevaleça o direito à boa alimentação das pessoas. 

Estamos correndo o risco do desmantelamento do setor agrário, estratégico para a nossa 

economia. Algo que não é novo, mas que, com as atuais medidas, só se agravou. Há países em 

que menos de 5% da população ativa, no Estado, trabalha na agricultura, e uma parte muito 

significativa são pessoas maiores de idade. Algo que, segundo padrões atuais, é símbolo de 

progresso e modernidade. Talvez, teríamos que nos perguntar com que parâmetros se definem 

ambos os conceitos? A agricultura camponesa é uma prática em extinção. Sobreviver no campo 

e trabalhar a terra não é tarefa fácil. E quem mais sai perdendo no atual modelo de produção, 

distribuição e consumo de alimentos, são aqueles que produzem os alimentos. Seu 

empobrecimento é claro. Avançamos para uma agricultura sem camponeses. E, se estes 

desaparecem, nas mãos de quem fica a nossa alimentação? (Disponível em: 
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https://esthervivas.com/portugues/a-obesidade-e-afome-sao-dois-lados-de-um-sistema-

alimentar-que-nao-funciona. Acesso em 14/06/2021. Adaptado.). 

 

O problema tratado no Texto recebeu uma abordagem mais ampla e mais relevante, pois 

defende: 

I. aspectos sanitários da população nacional e, inclusivamente, mundial. 

II. a continuação de boas estratégias de defesa alimentares das pessoas. 

III. que os sistemas superem os interesses particulares, em favor de bons resultados do 

agronegócio. 

IV. uma produção maior de micronutrientes, dado que a população infantil sofre com a escassez 

desses subsídios. 

V que, acima do interesse do lucro, estejam as estratégias de garantir a adequada alimentação 

das pessoas. 

 

Estão corretas, apenas, as alternativas: 

a) I, II, III, IV e V. 

b) I, II e IV. 

c) II, III e V. 

d) III e V. 

e) I, II e IV. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

6) (Adaptado de UNOESC, 2020)   Indique a alternativa em que a palavra sublinhada foi grafada 

corretamente com Z. 

a) As obras foram paralizadas por falta de recursos.  

b) Não houve hezitação dos candidatos quanto à resposta da questão.  

c) Vejo sol atravez daquela janela.  

d) Os nativos do Brasil foram catequizados pelos jesuítas. 

e) Fomos conziderados profissionais do campo. 

 

7) (Adaptado de UNOESC, 2020) O termo em destaque está corretamente empregado na frase:  

a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17 horas. 

b) A sessão de moda feminina está sofrendo reformas.  

c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros.”  

d) O funcionário foi transferido para outra sessão. 

e) A seção da câmera não ocorrerá hoje. 

 

8) (Adaptado de UNOESC, 2020) Assinale qual é a classe gramatical das palavras sublinhadas na 

frase a seguir. “Estudei bastante para esta prova.”  
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a) Verbo, pronome oblíquo, verbo. 

b) Advérbio, verbo, substantivo.  

c) Pronome possessivo, adjetivo, verbo.  

d) Verbo, advérbio, pronome demonstrativo.  

e) Pronome demonstrativo, advérbio, verbo. 

 

9) (Adaptado de UNOESC, 2020) A opção em que todas as palavras foram acentuadas 

corretamente é:  

a) Próva – público – município.  

b) Salário – bônus – táxi.  

c) Tecnología – tú – você.  

d) Fácil – forúm – econômia.  

e) Publíco – Gratuíto – féz  

 

10) (Adaptado de UNOESC, 2020) Preencha com Z, S ou SS:  

Atrá___; profi___onal; portugue___a; despe___a; imobili___ar.  

a) z – ss – z – z – s.  

b) s – ss – s – s – z.  

c) z – s – z – z – z.  

d) z – ss – s – s – z 

e) s – z – ss – z – z. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA  

 

11) (Adaptado de UNOESC, 2019) Com relação ao valor posicional dos números são feitas as 

seguintes afirmações:  

I. O antecessor do número 110 é o número 109.  

II. O número 70 possui 7 dezenas.  

III. 51 < 56.  

IV. 342 = 3 centenas + 4 unidades + 2 dezenas.  

É correto que o se afirma apenas em:  

a) I, II e III.  

b) I, II e IV.  

c) II, III e IV.  

d) I, II, III e IV. 

e) Nenhuma as alternativas anteriores. 

 

12) (Adaptado de UNOESC, 2019) Júlia, Marina e Fernanda decidiram ir à praia com o objetivo de 

coletar conchas. Ao voltarem para casa e realizarem a contagem verificaram que Marina coletou 

131 conchas, Fernanda coletou 14 conchas a menos que Marina, e Júlia coletou 23 conchas a 
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menos que Fernanda. Quantas conchas Júlia coletou?  

a) 92.  

b) 93.  

c) 94.  

d) 95. 

e) 90. 

 

13) (FUNDATEC, 2019) A esteira de uma fábrica anda em uma velocidade de 5 metros por minuto. 

Sabemos que um item leva um total de 13 minutos para percorrer a esteira do início ao fim. Qual 

o comprimento da esteira em centímetros?  

a) 6.500.  

b) 1.300.  

c) 500.  

d) 260.  

e) 65. 

14) (FUNDATEC, 2019) Uma empresa de construção realizou uma encomenda de 11 carretéis de fio 

para ligações elétricas:  

• 3 deles têm 450 metros de fio cada.  

• 6 deles têm 250 metros de fio cada.  

• O restante dos carretéis tem 300 metros de fio cada.  

Qual a quantidade total, em Km, de fio encomendado?  

a) 3.450 Km.  

b) 345 Km.  

c) 34,15 Km.  

d) 34,50 Km.  

e) 3,45 Km. 

 

15) (OBJETIVA, 2020) Joana e Márcio vão casar e decidiram comprar um terreno, de forma que 

estão avaliando o tamanho e o valor das opções. O terreno que eles mais gostaram é retangular, 

com tamanho de 13m por 34m. Assinalar a alternativa que apresenta o valor da área e do 

perímetro desse terreno, respectivamente: 

a) 47m e 94m.  

b) 442m² e 94m².  

c) 442m e 47m.  

d) 442m² e 94m.  

e) 94m² e 442m 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

16) São atitudes que representam noções de higiene e limpeza, exceto: 
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a) Sempre lavar as mãos após utilizar o banheiro. 

b) Deixar cachorros e gatos lamberem as crianças ou subir nas camas. 

c) Tomar banho todos os dias. 

d) Escovar os dentes todos os dias, após cada refeição. 

e) Usar roupas limpas. 

 

17) São atitudes corretas ao manipular alimentos:  

a) Estar sempre arrumado, com brincos, anéis e pulseiras. 

b) Usar cabelos soltos. 

c) Estar sempre com as unhas cortadas e limpas. 

d) Só lavar as mãos se tiver ido ao banheiro. 

e) Estar sempre com unhas compridas e sujas.  

 

18)  Leia as frases e assinale a alternativa correta: “O auxiliar de limpeza e serviços tem como 

obrigação...”:  

a) Manter em ordem e limpo todo material de uso diário. 

b) Colocar o lixo retirado em locais apropriados.  

c) Abastecer os sanitários de sabonetes, papel toalha e papel higiênico.  

d) As alternativas a, b e c estão corretas. 

e) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

19) Não é uma atribuição do Auxiliar de Serviços Gerais no exercício de sua função: 

a) Limpar paredes e tetos. 

b) Conservar instalações prediais.  

c) Polir objetos, peças e placas de metal.  

d) Elaborar o cardápio da merenda escolar. 

e) Higienizar instalações médicas e hospitalares. 

 

20) Respectivamente, quais os materiais que recebem as lixeiras de coleta seletiva de materiais 

recicláveis de cor amarela e verde?  

a) Metais e vidros. 

b) Papéis e metais. 

c) Vidros e plásticos.  

d)  Papéis e plásticos.  

e)  Metais e plásticos. 

 

21) Pedro precisa descartar nas lixeiras seletivas um material reciclável de plástico. Para o descarte 

correto, Pedro deve descartá-lo na lixeira de cor: 

a) Azul. 

b) Verde. 
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c) Vermelha. 

d) Amarela.  

e) Cinza. 

 

22) A figura ilustrada significa:  

 

a) Material Tóxico.  

b) Material Corrosivo.  

c) Material Reciclável.  

d) Material Radioativo.  

e) Material Tecnológico. 

 

23) Margarete trabalha como Auxiliar de Serviços Gerais e tem contato com o público 

frequentemente. Qual atitude deve ter Margarete durante o atendimento ao público em seu local 

de trabalho? 

a)  Ser grosseira e gritar para que o atendimento seja rápido.  

b) Ser ríspida e atender a todos com má vontade.  

c) Olhar sempre para o celular durante o atendimento e não dar atenção ao que a pessoa fala.  

d) Ser calma, gentil e atenciosa, sempre mantendo a voz suave e agradável e buscando atender a todos 

da melhor forma possível.  

e) Estar sempre com fone de ouvido ouvindo música para não atender ninguém e poupar sua energia 

para outras funções. 

 

24) João trabalha como Auxiliar de Serviços Gerais e dentre suas funções está a de atender o telefone 

da instituição na qual trabalha. Como Tobias deve atender o telefone?  

a)  Dizer rispidamente: fala aê.  

b) Gritar: pelo amor de deus, quem é?  

c) Falar sempre sussurrando e transferir a ligação para qualquer outro setor. 

d)  Falar sempre gritando ao telefone em tom ríspido. 

e)  Dizer educadamente o nome da instituição na qual trabalha, em seguida falar seu nome e dar um 

cumprimento como bom dia, boa tarde ou boa noite. 
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25) Marta trabalha como Auxiliar de Serviços Gerais e se deparou com uma placa com o símbolo 

ilustrado abaixo em seu ambiente de trabalho. 

 

Assim, Marta deve saber que se deparou com um produto:  

a) Avariado. 

b) Cartesiano.  

c) Inflamável. 

d) Fitoterápico.  

e) Monofásico 

 

26) José trabalha como Auxiliar de Serviços Gerais e dentre suas atribuições está a de promover a 

limpeza e desinfecção de diversos espaços e por vezes utiliza produtos químicos fortes. Para que 

Moacir exerça essa atividade com segurança, é indispensável o uso de:  

a) Caneta e extrator.  

b) Cachecol e luvas de lã.  

c) Computador e teclado.  

d) Camisa social e gravata.  

e) Luvas e botas de proteção. 

 

27) Sobre o uso e cuidados com materiais de limpeza, assinale a alternativa correta. 

a) É imprescindível que seja averiguada a data de validade dos produtos de limpeza. 

b)  Os materiais de limpeza devem ser guardados em local liberado para todos. 

c)  É dispensável a verificação da data de validade dos produtos de limpeza. 

d) Os materiais de limpeza devem ser armazenados junto com alimentos.  

e) Deve-se fazer uso de materiais de limpeza de forma inadequada e usar o mínimo possível sempre 

visando a economia. 

 

28) Sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI), marque a alternativa correta: 

a) Não é necessário o uso do EPI para garantir a saúde de proteção do trabalhador.  

b) O EPI é usado para garantir que o profissional será exposto a doenças ocupacionais.  

c) O EPI é importante para proteger os profissionais, individualmente, reduzindo qualquer tipo de 

ameaça ou risco para o trabalhador.  

d) Não é obrigação dos supervisores e da empresa garantir que os profissionais façam uso dos EPIs.  

e) Os EPIs não devem ser utilizados durante todo o expediente de trabalho. 
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29) A Saúde e Segurança do Trabalho é um conjunto de medidas preventivas adotadas visando 

minimizar os acidentes de trabalho, as doenças mentais e a capacidade de trabalho do 

empregado. Analise as regras de segurança que deverão ser adotadas na prevenção de acidentes: 

I. O empregado deve avisar imediatamente ao seu supervisor sobre os riscos que venha a 

perceber. 

II. Cabe à empresa, quando for avisada sobre riscos iminentes, adotar ações que evitem que estas 

condições continuem. 

III. Os dispositivos de segurança dos equipamentos não devem, em qualquer hipótese, ser 

desativados evitando, assim, riscos de acidente. 

IV. Não há necessidade de ser colocados avisos e sinais de segurança em local visível, pois todos 

os empregados têm acesso à informação. 

Após análise das regras de segurança acima podemos concluir que: 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 

b) I, II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas I, III e IV estão corretas. 

e) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

30) Quanto ao zelo do patrimônio público, é correto afirmar:  

a) Somente cabe aos superiores zelar pela boa conservação dos bens patrimoniais alocados na seção 

sob sua responsabilidade.  

b) Se o servidor desaparecer com um dos bens patrimoniais que lhe foi confiado, este não será 

responsabilizado se for um bem que era para a execução do seu trabalho diário.  

c) Os equipamentos patrimoniados podem ser utilizados mesmo em não conformidade às 

recomendações do fabricante, desde que funcionem adequadamente. 

d) É vedada a utilização de qualquer bem patrimonial para finalidade particular. 

e) Todo cidadão não deve respeitar e cuidar do patrimônio que é de todos e nem cobrar das 

autoridades que cuidem dos bens comuns. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: A 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR. 
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 30 (TRINTA) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) alternativas 

cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, 

seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao fiscal de provas.  

► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada 

uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão-

Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro 

do candidato. 

► Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá ser marcado 

somente com caneta esferográfica azul ou preta.  

► O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

► Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O candidato poderá 

levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o Cartão-Resposta, serão entregues ao 

fiscal de sala ao final da prova. 

► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de provas. 

► Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até que o último 

deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo termo de encerramento do certame, 

deverão sair juntos da sala de prova. 

► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue: 

 
 Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) (Prefeitura de Centenário do Sul – PR, 2020) Leia a seguinte definição de um importante 

conceito econômico, e marque a alternativa que indica do que se trata. 

“ Esse termo econômico significa o aumento do nível dos preços. Esse processo ocorre quando sobe 

o valor de mercado de vários itens consumidos pela população em geral. Além dessa definição 

clássica, pode-se entendê-la também como a perda do poder de compra”. ( Capital Research, 

20/05/2020, com adaptações). 

a) Deflação 

b) Estagnação 

c) Inflação 

d) Recessão 

e) Mercado Financeiro. 

 

2) (Concurso Atenas Sete Lagoas - MG, 2020) 

TEXTO – Diáspora (Tribalistas) 

 Acalmou a tormenta 

Pereceram 

Os que a estes mares ontem se arriscaram 

E vivem os que por um amor tremeram 

E dos céus os destinos esperaram 

Atravessamos o mar Egeu 

O barco cheio de fariseus 

Como os cubanos, sírios, ciganos 

Como romanos sem Coliseu 

Atravessamos pro outro lado 

No Rio Vermelho do mar sagrado 

Os Center shoppings superlotados 

De retirantes refugiados 

[Fragmentos]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/294247/. Acesso em 07 Set. 

2019. 

TEXTO - Origem das pessoas solicitando refúgio na UE 
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Sobre o processo de migração mundial, analise os itens: 

 I. A emigração em massa de venezuelanos é um dos mais importantes deslocamentos na 

história recente da América Latina. 

II. Apátridas são pessoas deslocadas dentro de seu próprio país que não atravessaram 

uma fronteira internacional para buscar proteção. 

III. Um motivo que justifique a saída de pessoas dos três principais países apresentados 

no gráfico (Síria, Afeganistão e Kossovo) em direção a Europa é: a Primavera Árabe, os 

conflitos religiosos e bélicos no Oriente Médio e os conflitos na região dos Balcãs, 

respectivamente. 

 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II e III.  

b) I e II apenas.  

c) I apenas.  

d) I e III apenas.  

e) II apenas. 

 

3) (CESAMAC, 2021) TEXTO -  A obesidade e a fome 

Enquanto milhões de pessoas no mundo não têm o que comer, outros comem muito, e mal. A 

obesidade e a fome são os dois lados da mesma moeda: a de um sistema alimentar que não 

funciona, e que condena as pessoas à má nutrição. Vivemos, definitivamente, em um mundo de 

obesos e famélicos. Os números esclarecem isso: 870 milhões de pessoas no mundo passam fome, 

enquanto 500 milhões têm problemas de obesidade. Um enigma que não afeta só os países 

subdesenvolvidos. A fome severa e a obesidade são apenas a ponta do iceberg. Como acrescenta 

a FAO, dois milhões de pessoas no mundo sofrem deficiências de micronutrientes, 26% das 

crianças têm atraso no crescimento, mas 1,4 bilhão vivem com sobrepeso. 

  

O problema da alimentação não consiste apenas em ‘comer ou não’, mas naquilo que ingerimos, 

de que qualidade, procedência ou modo de elaborar. Não se trata apenas de comer, mas de comer 

bem. E quem sai ganhando com este modelo de apenas ‘comer’? A indústria agroalimentar, e a 

sua distribuição são os principais beneficiários. Precárias condições de trabalho vêm 

dispensando o campesinato. Temos: alimentos com pouco valor nutritivo, em plantios cultivados 

com altas doses de pesticidas. Em suma, um sistema que antepõe os interesses particulares do 

agrobusiness às necessidades alimentares das pessoas. Como afirma Raj Patel, em seu livro 

Obesos e famélicos (2008): “A fome e o sobrepeso globais são sintomas de um mesmo problema. 

Os obesos e os famélicos estão vinculados pelas cadeias de produção que levam os alimentos do 

campo à nossa mesa”. E acrescento: para que todos possam comer bem, é preciso romper com o 

monopólio das multinacionais em produção, distribuição e consumo de alimentos. Para que 

acima do afã do lucro, prevaleça o direito à boa alimentação das pessoas. 
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Estamos correndo o risco do desmantelamento do setor agrário, estratégico para a nossa 

economia. Algo que não é novo, mas que, com as atuais medidas, só se agravou. Há países em 

que menos de 5% da população ativa, no Estado, trabalha na agricultura, e uma parte muito 

significativa são pessoas maiores de idade. Algo que, segundo padrões atuais, é símbolo de 

progresso e modernidade. Talvez, teríamos que nos perguntar com que parâmetros se definem 

ambos os conceitos? A agricultura camponesa é uma prática em extinção. Sobreviver no campo 

e trabalhar a terra não é tarefa fácil. E quem mais sai perdendo no atual modelo de produção, 

distribuição e consumo de alimentos, são aqueles que produzem os alimentos. Seu 

empobrecimento é claro. Avançamos para uma agricultura sem camponeses. E, se estes 

desaparecem, nas mãos de quem fica a nossa alimentação? (Disponível em: 

https://esthervivas.com/portugues/a-obesidade-e-afome-sao-dois-lados-de-um-sistema-

alimentar-que-nao-funciona. Acesso em 14/06/2021. Adaptado.). 

O problema tratado no Texto recebeu uma abordagem mais ampla e mais relevante, pois 

defende: 

I. aspectos sanitários da população nacional e, inclusivamente, mundial. 

II. a continuação de boas estratégias de defesa alimentares das pessoas. 

III. que os sistemas superem os interesses particulares, em favor de bons resultados do 

agronegócio. 

IV. uma produção maior de micronutrientes, dado que a população infantil sofre com a escassez 

desses subsídios. 

V que, acima do interesse do lucro, estejam as estratégias de garantir a adequada alimentação 

das pessoas. 

 

Estão corretas, apenas, as alternativas: 

a) I, II, III, IV e V. 

b) I, II e IV. 

c) II, III e V. 

d) III e V. 

e) I, II e IV. 

 

4) (Prefeitura de Manhumirim – MG, 2017) O envelhecimento populacional é um fenômeno que 

ocorre em escala global, em especial, nos países desenvolvidos. Esse processo caracteriza-se pelo 

constante aumento da expectativa de vida e a queda de fecundidade. Fatores estes que, juntos, 

resultam numa grande quantidade de idosos e uma significativa redução de crianças e jovens. 

Proporciona uma transição demográfica, modificando a forma da pirâmide etária – a base, 

composta por jovens, fica estreita e o topo, representado por idosos, aumenta. O continente que 

possui o maior número de idosos em relação à população total é a: 

a) Ásia. 

b) África. 

c) Europa. 

d) Oceania. 
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e) Brasil. 

 

5) (UNICENTRO, 2016) A Prefeitura de Florianópolis se prepara para acolher centenas de 

imigrantes – principalmente haitianos – até o fim de agosto de 2015. Isso porque ao menos 20 

ônibus fretados devem deixar o Norte do país com destino às capitais do Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. A informação já havia sido anunciada pelo Ministério da Justiça no meio 

do mês, mas foi confirmada pela Secretaria de Assistência Social de Florianópolis na noite deste 

domingo. É a segunda grande leva de imigrantes que saem do Norte em direção a outras regiões 

do Brasil em 2015. No fim de semana, Florianópolis já recebeu 34 haitianos vindos do Acre, que 

foram conduzidos em um abrigo montado no bairro Capoeiras. Desta vez, um convênio de R$ 2 

milhões entre o Acre e o Governo Federal permitirá o custeio de 43 ônibus fretados 

especialmente para o transporte dos estrangeiros, sendo que 23 irão para o Sudeste e 20 para o 

Sul. O prazo para uso da verba é de 60 dias. (Serviço Pastoral dos Migrantes, 2015. Disponível 

em: <https://spmigrantes.wordpress.com/>. Acesso em: 19 ago. 2015.) 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a causa da saída dos haitianos de seu país. 

a) A prática do trabalho escravo. 

b) O conflito religioso islâmico. 

c) O movimento separatista em curso em seu país. 

d) O refúgio político decorrente da primavera árabe. 

e) O terremoto que devastou o país. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

6) (Adaptado de UNOESC, 2020) Preencha com Z, S ou SS:  

Atrá___; profi___onal; portugue___a; despe___a; imobili___ar.  

a) z – ss – z – z – s.  

b) s – ss – s – s – z.  

c) z – s – z – z – z.  

d) z – ss – s – s – z 

e) s – z – ss – z – z. 

 

7) (Adaptado de UNOESC, 2020) Assinale qual é a classe gramatical das palavras sublinhadas na 

frase a seguir. Estudei bastante para esta prova.  

a) Verbo, pronome oblíquo, verbo. 

b) Advérbio, verbo, substantivo.  

c) Pronome possessivo, adjetivo, verbo.  

d) Verbo, advérbio, pronome demonstrativo.  

e) Pronome demonstrativo, advérbio, verbo. 

 

8) (Adaptado de UNOESC, 2020)   Indique a alternativa em que a palavra sublinhada foi grafada 

corretamente com Z. 
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a) As obras foram paralizadas por falta de recursos.  

b) Não houve hezitação dos candidatos quanto à resposta da questão.  

c) Vejo sol atravez daquela janela.  

d) Os nativos do Brasil foram catequizados pelos jesuítas. 

e) Fomos conziderados profissionais do campo. 

 

9) (Adaptado de UNOESC, 2020) A opção em que todas as palavras foram acentuadas 

corretamente é:  

a) Próva – público – município.  

b) Salário – bônus – táxi.  

c) Tecnología – tú – você.  

d) Fácil – forúm – econômia.  

e) Publíco – Gratuíto – féz  

 

10) (Adaptado de UNOESC, 2020) O termo em destaque está corretamente empregado na frase:  

a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17 horas. 

b) A sessão de moda feminina está sofrendo reformas.  

c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros.”  

d) O funcionário foi transferido para outra sessão. 

e) A seção da câmera não ocorrerá hoje. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

 

11) (OBJETIVA, 2020) Joana e Márcio vão casar e decidiram comprar um terreno, de forma que 

estão avaliando o tamanho e o valor das opções. O terreno que eles mais gostaram é retangular, 

com tamanho de 13m por 34m. Assinalar a alternativa que apresenta o valor da área e do 

perímetro desse terreno, respectivamente: 

a) 47m e 94m.  

b) 442m² e 94m².  

c) 442m e 47m.  

d) 442m² e 94m.  

e) 94m² e 442m 

 

12) (Adaptado de UNOESC, 2019) Júlia, Marina e Fernanda decidiram ir à praia com o objetivo de 

coletar conchas. Ao voltarem para casa e realizarem a contagem verificaram que Marina coletou 

131 conchas, Fernanda coletou 14 conchas a menos que Marina, e Júlia coletou 23 conchas a 

menos que Fernanda. Quantas conchas Júlia coletou?  

a) 92.  

b) 93.  

c) 94.  
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d) 95. 

e) 90. 

 

13) (Adaptado de UNOESC, 2019) Com relação ao valor posicional dos números são feitas as 

seguintes afirmações:  

I. O antecessor do número 110 é o número 109.  

II. O número 70 possui 7 dezenas.  

III. 51 < 56.  

IV. 342 = 3 centenas + 4 unidades + 2 dezenas.  

É correto que o se afirma apenas em:  

a) I, II e III.  

b) I, II e IV.  

c) II, III e IV.  

d) I, II, III e IV. 

e) Nenhuma as alternativas anteriores. 

 

14) (FUNDATEC, 2019) Uma empresa de construção realizou uma encomenda de 11 carretéis de fio 

para ligações elétricas:  

• 3 deles têm 450 metros de fio cada.  

• 6 deles têm 250 metros de fio cada.  

• O restante dos carretéis tem 300 metros de fio cada.  

Qual a quantidade total, em Km, de fio encomendado?  

a) 3.450 Km.  

b) 345 Km.  

c) 34,15 Km.  

d) 34,50 Km.  

e) 3,45 Km. 

 

15) (FUNDATEC, 2019) A esteira de uma fábrica anda em uma velocidade de 5 metros por minuto. 

Sabemos que um item leva um total de 13 minutos para percorrer a esteira do início ao fim. Qual 

o comprimento da esteira em centímetros?  

a) 6.500.  

b) 1.300.  

c) 500.  

d) 260.  

e) 65. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

16) Margarete trabalha como Auxiliar de Serviços Gerais e tem contato com o público 

frequentemente. Qual atitude deve ter Margarete durante o atendimento ao público em seu local 
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de trabalho? 

a)  Ser grosseira e gritar para que o atendimento seja rápido.  

b) Ser ríspida e atender a todos com má vontade.  

c) Olhar sempre para o celular durante o atendimento e não dar atenção ao que a pessoa fala.  

d) Ser calma, gentil e atenciosa, sempre mantendo a voz suave e agradável e buscando atender a todos 

da melhor forma possível.  

e) Estar sempre com fone de ouvido ouvindo música para não atender ninguém e poupar sua energia 

para outras funções. 

 

17) Leia as frases e assinale a alternativa correta: “O auxiliar de limpeza e serviços tem como 

obrigação...”:  

a) Manter em ordem e limpo todo material de uso diário. 

b) Colocar o lixo retirado em locais apropriados.  

c) Abastecer os sanitários de sabonetes, papel toalha e papel higiênico.  

d) As alternativas a, b e c estão corretas. 

e) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

18) José trabalha como Auxiliar de Serviços Gerais e dentre suas atribuições está a de promover a 

limpeza e desinfecção de diversos espaços e por vezes utiliza produtos químicos fortes. Para que 

Moacir exerça essa atividade com segurança, é indispensável o uso de:  

a) Caneta e extrator.  

b) Cachecol e luvas de lã.  

c) Computador e teclado.  

d) Camisa social e gravata.  

e)  Luvas e botas de proteção. 

 

19) Não é uma atribuição do Auxiliar de Serviços Gerais no exercício de sua função: 

a) Limpar paredes e tetos. 

b) Conservar instalações prediais.  

c) Polir objetos, peças e placas de metal.  

d) Elaborar o cardápio da merenda escolar. 

e) Higienizar instalações médicas e hospitalares. 

 

20) João trabalha como Auxiliar de Serviços Gerais e dentre suas funções está a de atender o telefone 

da instituição na qual trabalha. Como Tobias deve atender o telefone?  

a)  Dizer rispidamente: fala aê.  

b) Gritar: pelo amor de deus, quem é?  

c) Falar sempre sussurrando e transferir a ligação para qualquer outro setor. 

d)  Falar sempre gritando ao telefone em tom ríspido. 

e)  Dizer educadamente o nome da instituição na qual trabalha, em seguida falar seu nome e dar um 

cumprimento como bom dia, boa tarde ou boa noite. 
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21) Pedro precisa descartar nas lixeiras seletivas um material reciclável de plástico. Para o descarte 

correto, Pedro deve descartá-lo na lixeira de cor: 

a) Azul. 

b) Verde. 

c) Vermelha. 

d) Amarela.  

e) Cinza. 

 

22) Quanto ao zelo do patrimônio público, é correto afirmar:  

a) Somente cabe aos superiores zelar pela boa conservação dos bens patrimoniais alocados na seção 

sob sua responsabilidade.  

b) Se o servidor desaparecer com um dos bens patrimoniais que lhe foi confiado, este não será 

responsabilizado se for um bem que era para a execução do seu trabalho diário.  

c) Os equipamentos patrimoniados podem ser utilizados mesmo em não conformidade às 

recomendações do fabricante, desde que funcionem adequadamente. 

d) É vedada a utilização de qualquer bem patrimonial para finalidade particular. 

e) Todo cidadão não deve respeitar e cuidar do patrimônio que é de todos e nem cobrar das 

autoridades que cuidem dos bens comuns. 

 

23) Respectivamente, quais os materiais que recebem as lixeiras de coleta seletiva de materiais 

recicláveis de cor amarela e verde?  

a) Metais e vidros. 

b) Papéis e metais. 

c) Vidros e plásticos.  

d) Papéis e plásticos.  

e) Metais e plásticos. 

 

24) Sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI), marque a alternativa correta: 

a) Não é necessário o uso do EPI para garantir a saúde de proteção do trabalhador.  

b) O EPI é usado para garantir que o profissional será exposto a doenças ocupacionais.  

c) O EPI é importante para proteger os profissionais, individualmente, reduzindo qualquer tipo de 

ameaça ou risco para o trabalhador.  

d) Não é obrigação dos supervisores e da empresa garantir que os profissionais façam uso dos EPIs.  

e) Os EPIs não devem ser utilizados durante todo o expediente de trabalho. 

 

25) São atitudes corretas ao manipular alimentos:  

a) Estar sempre arrumado, com brincos, anéis e pulseiras. 

b) Usar cabelos soltos. 

c) Estar sempre com as unhas cortadas e limpas. 

d) Só lavar as mãos se tiver ido ao banheiro. 
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e) Estar sempre com unhas compridas e sujas.  

 

26) Marta trabalha como Auxiliar de Serviços Gerais e se deparou com uma placa com o símbolo 

ilustrado abaixo em seu ambiente de trabalho. 

 

Assim, Marta deve saber que se deparou com um produto:  

a) Avariado. 

b) Cartesiano.  

c) Inflamável. 

d) Fitoterápico.  

e) Monofásico 

 

27) Sobre o uso e cuidados com materiais de limpeza, assinale a alternativa correta. 

a) É imprescindível que seja averiguada a data de validade dos produtos de limpeza. 

b) Os materiais de limpeza devem ser guardados em local liberado para todos. 

c)  É dispensável a verificação da data de validade dos produtos de limpeza. 

d) Os materiais de limpeza devem ser armazenados junto com alimentos.  

e) Deve-se fazer uso de materiais de limpeza de forma inadequada e usar o mínimo possível sempre 

visando a economia. 

 

 

 

28) A figura ilustrada significa:  

 

a) Material Tóxico.  

b) Material Corrosivo.  

c) Material Reciclável.  

d) Material Radioativo.  

e) Material Tecnológico. 
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29) A Saúde e Segurança do Trabalho é um conjunto de medidas preventivas adotadas visando 

minimizar os acidentes de trabalho, as doenças mentais e a capacidade de trabalho do 

empregado. Analise as regras de segurança que deverão ser adotadas na prevenção de acidentes: 

I. O empregado deve avisar imediatamente ao seu supervisor sobre os riscos que venha a 

perceber. 

II. Cabe à empresa, quando for avisada sobre riscos iminentes, adotar ações que evitem que estas 

condições continuem. 

III. Os dispositivos de segurança dos equipamentos não devem, em qualquer hipótese, ser 

desativados evitando, assim, riscos de acidente. 

IV. Não há necessidade de ser colocados avisos e sinais de segurança em local visível, pois todos 

os empregados têm acesso à informação. 

Após análise das regras de segurança acima podemos concluir que: 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 

b) I, II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas I, III e IV estão corretas. 

e) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

30) São atitudes que representam noções de higiene e limpeza, exceto: 

a) Sempre lavar as mãos após utilizar o banheiro. 

b) Deixar cachorros e gatos lamberem as crianças ou subir nas camas. 

c) Tomar banho todos os dias. 

d) Escovar os dentes todos os dias, após cada refeição. 

e) Usar roupas limpas. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: B 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR. 
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 30 (trinta) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) alternativas 

cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, 

seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao fiscal de provas.  

► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada 

uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão-

Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro 

do candidato. 

► Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá ser marcado 

somente com caneta esferográfica azul ou preta.  

► O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

► Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O candidato poderá 

levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o Cartão-Resposta, serão entregues ao 

fiscal de sala ao final da prova. 

► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de provas. 

► Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até que o último 

deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo termo de encerramento do certame, 

deverão sair juntos da sala de prova. 

► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue: 

 
 Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL  

1) (Concurso Atenas Sete Lagoas - MG, 2020) 

TEXTO – Diáspora (Tribalistas) 

 Acalmou a tormenta 

Pereceram 

Os que a estes mares ontem se arriscaram 

E vivem os que por um amor tremeram 

E dos céus os destinos esperaram 

Atravessamos o mar Egeu 

O barco cheio de fariseus 

Como os cubanos, sírios, ciganos 

Como romanos sem Coliseu 

Atravessamos pro outro lado 

No Rio Vermelho do mar sagrado 

Os Center shoppings superlotados 

De retirantes refugiados 

[Fragmentos]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/294247/. Acesso em 07 Set. 

2019. 

TEXTO - Origem das pessoas solicitando refúgio na UE 

 
 

Sobre o processo de migração mundial, analise os itens: 

 I. A emigração em massa de venezuelanos é um dos mais importantes deslocamentos na história 

recente da América Latina. 

II. Apátridas são pessoas deslocadas dentro de seu próprio país que não atravessaram uma 

fronteira internacional para buscar proteção. 

III. Um motivo que justifique a saída de pessoas dos três principais países apresentados no 

gráfico (Síria, Afeganistão e Kossovo) em direção a Europa é: a Primavera Árabe, os conflitos 

religiosos e bélicos no Oriente Médio e os conflitos na região dos Balcãs, respectivamente. 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II e III.  
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b) I e II apenas.  

c) I apenas.  

d) I e III apenas.  

e) II apenas. 

 

2) (Prefeitura de Manhumirim – MG, 2017) O envelhecimento populacional é um fenômeno que 

ocorre em escala global, em especial, nos países desenvolvidos. Esse processo caracteriza-se pelo 

constante aumento da expectativa de vida e a queda de fecundidade. Fatores estes que, juntos, 

resultam numa grande quantidade de idosos e uma significativa redução de crianças e jovens. 

Proporciona uma transição demográfica, modificando a forma da pirâmide etária – a base, 

composta por jovens, fica estreita e o topo, representado por idosos, aumenta. O continente que 

possui o maior número de idosos em relação à população total é a: 

a) Ásia. 

b) África. 

c) Europa. 

d) Oceania. 

e) Brasil. 

 

3) (Prefeitura de Centenário do Sul – PR, 2020) Leia a seguinte definição de um importante 

conceito econômico, e marque a alternativa que indica do que se trata. 

“ Esse termo econômico significa o aumento do nível dos preços. Esse processo ocorre quando sobe 

o valor de mercado de vários itens consumidos pela população em geral. Além dessa definição 

clássica, pode-se entendê-la também como a perda do poder de compra”. ( Capital Research, 

20/05/2020, com adaptações). 

a) Deflação 

b) Estagnação 

c) Inflação 

d) Recessão 

e) Mercado Financeiro. 

 

4) (UNICENTRO, 2016) A Prefeitura de Florianópolis se prepara para acolher centenas de 

imigrantes – principalmente haitianos – até o fim de agosto de 2015. Isso porque ao menos 20 

ônibus fretados devem deixar o Norte do país com destino às capitais do Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. A informação já havia sido anunciada pelo Ministério da Justiça no meio 

do mês, mas foi confirmada pela Secretaria de Assistência Social de Florianópolis na noite deste 

domingo. É a segunda grande leva de imigrantes que saem do Norte em direção a outras regiões 

do Brasil em 2015. No fim de semana, Florianópolis já recebeu 34 haitianos vindos do Acre, que 

foram conduzidos em um abrigo montado no bairro Capoeiras. Desta vez, um convênio de R$ 2 

milhões entre o Acre e o Governo Federal permitirá o custeio de 43 ônibus fretados 

especialmente para o transporte dos estrangeiros, sendo que 23 irão para o Sudeste e 20 para o 

Sul. O prazo para uso da verba é de 60 dias. (Serviço Pastoral dos Migrantes, 2015. Disponível 

em: <https://spmigrantes.wordpress.com/>. Acesso em: 19 ago. 2015.) 
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Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a causa da saída dos haitianos de seu país. 

a) A prática do trabalho escravo. 

b) O conflito religioso islâmico. 

c) O movimento separatista em curso em seu país. 

d) O refúgio político decorrente da primavera árabe. 

e) O terremoto que devastou o país. 

 

5) (CESAMAC, 2021) TEXTO -  A obesidade e a fome 

Enquanto milhões de pessoas no mundo não têm o que comer, outros comem muito, e mal. A 

obesidade e a fome são os dois lados da mesma moeda: a de um sistema alimentar que não 

funciona, e que condena as pessoas à má nutrição. Vivemos, definitivamente, em um mundo de 

obesos e famélicos. Os números esclarecem isso: 870 milhões de pessoas no mundo passam fome, 

enquanto 500 milhões têm problemas de obesidade. Um enigma que não afeta só os países 

subdesenvolvidos. A fome severa e a obesidade são apenas a ponta do iceberg. Como acrescenta 

a FAO, dois milhões de pessoas no mundo sofrem deficiências de micronutrientes, 26% das 

crianças têm atraso no crescimento, mas 1,4 bilhão vivem com sobrepeso. 

  

O problema da alimentação não consiste apenas em ‘comer ou não’, mas naquilo que ingerimos, 

de que qualidade, procedência ou modo de elaborar. Não se trata apenas de comer, mas de comer 

bem. E quem sai ganhando com este modelo de apenas ‘comer’? A indústria agroalimentar, e a 

sua distribuição são os principais beneficiários. Precárias condições de trabalho vêm 

dispensando o campesinato. Temos: alimentos com pouco valor nutritivo, em plantios cultivados 

com altas doses de pesticidas. Em suma, um sistema que antepõe os interesses particulares do 

agrobusiness às necessidades alimentares das pessoas. Como afirma Raj Patel, em seu livro 

Obesos e famélicos (2008): “A fome e o sobrepeso globais são sintomas de um mesmo problema. 

Os obesos e os famélicos estão vinculados pelas cadeias de produção que levam os alimentos do 

campo à nossa mesa”. E acrescento: para que todos possam comer bem, é preciso romper com o 

monopólio das multinacionais em produção, distribuição e consumo de alimentos. Para que 

acima do afã do lucro, prevaleça o direito à boa alimentação das pessoas. 

Estamos correndo o risco do desmantelamento do setor agrário, estratégico para a nossa 

economia. Algo que não é novo, mas que, com as atuais medidas, só se agravou. Há países em 

que menos de 5% da população ativa, no Estado, trabalha na agricultura, e uma parte muito 

significativa são pessoas maiores de idade. Algo que, segundo padrões atuais, é símbolo de 

progresso e modernidade. Talvez, teríamos que nos perguntar com que parâmetros se definem 

ambos os conceitos? A agricultura camponesa é uma prática em extinção. Sobreviver no campo 

e trabalhar a terra não é tarefa fácil. E quem mais sai perdendo no atual modelo de produção, 

distribuição e consumo de alimentos, são aqueles que produzem os alimentos. Seu 

empobrecimento é claro. Avançamos para uma agricultura sem camponeses. E, se estes 

desaparecem, nas mãos de quem fica a nossa alimentação? (Disponível em: 

https://esthervivas.com/portugues/a-obesidade-e-afome-sao-dois-lados-de-um-sistema-

alimentar-que-nao-funciona. Acesso em 14/06/2021. Adaptado.). 
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O problema tratado no Texto recebeu uma abordagem mais ampla e mais relevante, pois 

defende: 

I. aspectos sanitários da população nacional e, inclusivamente, mundial. 

II. a continuação de boas estratégias de defesa alimentares das pessoas. 

III. que os sistemas superem os interesses particulares, em favor de bons resultados do 

agronegócio. 

IV. uma produção maior de micronutrientes, dado que a população infantil sofre com a escassez 

desses subsídios. 

V que, acima do interesse do lucro, estejam as estratégias de garantir a adequada alimentação 

das pessoas. 

 

Estão corretas, apenas, as alternativas: 

a) I, II, III, IV e V. 

b) I, II e IV. 

c) II, III e V. 

d) III e V. 

e) I, II e IV. 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

6) (Adaptado de UNOESC, 2020)   Indique a alternativa em que a palavra sublinhada foi grafada 

corretamente com Z. 

a) As obras foram paralizadas por falta de recursos.  

b) Não houve hezitação dos candidatos quanto à resposta da questão.  

c) Vejo sol atravez daquela janela.  

d) Os nativos do Brasil foram catequizados pelos jesuítas. 

e) Fomos conziderados profissionais do campo. 

 

7) (Adaptado de UNOESC, 2020) O termo em destaque está corretamente empregado na frase:  

a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17 horas. 

b) A sessão de moda feminina está sofrendo reformas.  

c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros.”  

d) O funcionário foi transferido para outra sessão. 

e) A seção da câmera não ocorrerá hoje. 

 

8) (Adaptado de UNOESC, 2020) Assinale qual é a classe gramatical das palavras sublinhadas na 

frase a seguir. “Estudei bastante para esta prova.”  

a) Verbo, pronome oblíquo, verbo. 

b) Advérbio, verbo, substantivo.  

c) Pronome possessivo, adjetivo, verbo.  

d) Verbo, advérbio, pronome demonstrativo.  

e) Pronome demonstrativo, advérbio, verbo. 
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9) (Adaptado de UNOESC, 2020) A opção em que todas as palavras foram acentuadas 

corretamente é:  

a) Próva – público – município.  

b) Salário – bônus – táxi.  

c) Tecnología – tú – você.  

d) Fácil – forúm – econômia.  

e) Publíco – Gratuíto – féz  

 

10) (Adaptado de UNOESC, 2020) Preencha com Z, S ou SS:  

Atrá___; profi___onal; portugue___a; despe___a; imobili___ar.  

a) z – ss – z – z – s.  

b) s – ss – s – s – z.  

c) z – s – z – z – z.  

d) z – ss – s – s – z 

e) s – z – ss – z – z. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA  

 

11) (Adaptado de UNOESC, 2019) Com relação ao valor posicional dos números são feitas as 

seguintes afirmações:  

I. O antecessor do número 110 é o número 109.  

II. O número 70 possui 7 dezenas.  

III. 51 < 56.  

IV. 342 = 3 centenas + 4 unidades + 2 dezenas.  

É correto que o se afirma apenas em:  

a) I, II e III.  

b) I, II e IV.  

c) II, III e IV.  

d) I, II, III e IV. 

e) Nenhuma as alternativas anteriores. 

 

12) (Adaptado de UNOESC, 2019) Júlia, Marina e Fernanda decidiram ir à praia com o objetivo de 

coletar conchas. Ao voltarem para casa e realizarem a contagem verificaram que Marina coletou 

131 conchas, Fernanda coletou 14 conchas a menos que Marina, e Júlia coletou 23 conchas a 

menos que Fernanda. Quantas conchas Júlia coletou?  

a) 92.  

b) 93.  

c) 94.  

d) 95. 

e) 90. 
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13) (FUNDATEC, 2019) A esteira de uma fábrica anda em uma velocidade de 5 metros por minuto. 

Sabemos que um item leva um total de 13 minutos para percorrer a esteira do início ao fim. Qual 

o comprimento da esteira em centímetros?  

a) 6.500.  

b) 1.300.  

c) 500.  

d) 260.  

e) 65. 

14) (FUNDATEC, 2019) Uma empresa de construção realizou uma encomenda de 11 carretéis de fio 

para ligações elétricas:  

• 3 deles têm 450 metros de fio cada.  

• 6 deles têm 250 metros de fio cada.  

• O restante dos carretéis tem 300 metros de fio cada.  

Qual a quantidade total, em Km, de fio encomendado?  

a) 3.450 Km.  

b) 345 Km.  

c) 34,15 Km.  

d) 34,50 Km.  

e) 3,45 Km. 

 

15) (OBJETIVA, 2020) Joana e Márcio vão casar e decidiram comprar um terreno, de forma que 

estão avaliando o tamanho e o valor das opções. O terreno que eles mais gostaram é retangular, 

com tamanho de 13m por 34m. Assinalar a alternativa que apresenta o valor da área e do 

perímetro desse terreno, respectivamente: 

a) 47m e 94m.  

b) 442m² e 94m².  

c) 442m e 47m.  

d) 442m² e 94m.  

e) 94m² e 442m 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

16) (PREFEITURA DE BAURU / 2018) Existem basicamente três tipos de manutenção que podem 

ser feitas em máquinas pesadas. Quando o mecânico remove uma amostra de óleo do motor e 

envia para um laboratório, que analisará índices de chumbo, silício, cobre, zinco, ferro, diesel, 

líquido de arrefecimento presentes no lubrificante, e através destes dados impressos ele toma 

uma decisão de abrir ou não o motor, estamos nos referindo a qual tipo de manutenção? 

a) Narrativa. 

b) Corretiva. 
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c) Preditiva 

d) Preventiva. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

17) (OBJETIVA CONCURSOS / 2015) As rodas com dentes padronizados que servem para 

transmitir movimento e força entre dois eixos são as: 

 

a) Ventoinhas. 

b) Engrenagens  

c) Manivelas. 

d) Bielas. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

18) (PREFEITURA DE BAURU / 2018) Um mecânico de máquinas deve conhecer os equipamentos 

e ferramentas para efetuar diagnósticos e reparação de sistemas mecânicos, hidráulicos e 

elétricos. Dos equipamentos e ferramentas listados abaixo quais são os mais utilizados para fazer 

diagnósticos em sistemas hidráulicos? 

a) Multímetro e Termômetro. 

b) Manômetro e Fluxômetro 

c) Ferramentas universais e mangueiras com adaptadores específicos. 

d) Osciloscópio e Hidrômetro. 

e) Alicates e Chaves de Fendas. 

 

19) (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS / 2008) Uma das práticas elementares de um mecânico 

consiste na identificação do tipo de material a partir da observação do aspecto da fagulha 

liberada por ele (material), quando desbastado pela ação de um esmeril. As figuras I e II 

representam o aspecto da faísca liberada pelo material quando da usinagem do centro e da 

periferia, respectivamente. 

 

 

 

Analisando as figuras, é possível concluir que trata-se de uma peça: 

a) De ferro fundido branco. 

b) Temperada e revenida. 

c) Com tratamento térmico superficial 

d) De aço altamente ligado. 

e) De aço de baixo teor de carbono. 
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20) (MSCONCURSOS / 2016) Marque a alternativa correta sobre EPI, que está de acordo com a 

figura a seguir. 

 

 

a) Equipamento de proteção total 

b) Equipamento de proteção individual 

c) Equipamento de proteção coletiva 

d) Equipamento de proteção parcial 

e) Equipamento de proteção geral 

 

 

21) (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS / 2008) Geralmente, os ambientes de trabalho estão 

sinalizados com placas informativas. 

O símbolo acima representa: 

a) Alta tensão. 

b) Material radioativo 

c) Gases tóxicos. 

d) Raio laser. 

e) Raio ultravioleta. 

 

22) (MSCONCURSOS / 2016) Marque a alternativa que identifica corretamente as máquinas das 

figuras, da esquerda para a direita. 

 

a) Trator de esteira, rolo compactador, motoniveladora (patrol) e plataforma elevatória. 

b) Motoniveladora (patrol), rolo compactador, plataforma elevatória, trator de esteira. 

c) Rolo compactador, plataforma elevatória, trator de esteira e motoniveladora (patrol). 

d) Trator de esteira, rolo compactador, plataforma elevatória e motoniveladora (patrol). 

e) Motoniveladora (patrol), trator de esteira, plataforma elevatória, rolo compactador. 
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23) (PREFEITURA DE BAURU / 2018) Grande parte dos reservatórios de sistemas hidráulicos 

presentes em máquinas trabalham com pressão positiva (acima da pressão atmosférica). Como 

ocorre essa pressurização no reservatório? 

a) Através de uma bomba de pressurização interna. 

b) Através de uma válvula de alívio presente na mangueira de saída do reservatório. 

c) Através de uma bomba de pistões ligada na saída do motor à combustão. 

d) Através do aquecimento do óleo e um controle de pressão presente na tampa de enchimento. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

24) (ADAPTADO: PREFEITURA DE BAURU / 2018) Para diagnosticar um sistema hidráulico o 

mecânico de máquinas deve saber interpretar um circuito. Baseado no circuito abaixo, responda 

qual o tipo de pistão empregado. 

 

a) Pistão de ação simples. 

b) Pistão de ação dupla e retorno por mola. 

c) Pistão de ação dupla 

d) Pistão de ação simples e retorno por mola. 

e) Pistão interno. 

 

25) (ADAPTADO: UEG / 2006) Os motores de combustão interna (MCI) são responsáveis pela 

transformação da energia interna dos combustíveis em trabalho mecânico, através da realização 

de um ciclo termodinâmico (variações de pressão, temperatura, volume). A seguir, são 

apresentadas algumas partes do motor. Indique a sequência CORRETA, da esquerda para 

direita, de acordo com as figuras apresentadas abaixo: 

a) Pistão, biela, eixo comando de válvulas 

b) Camisa do cilindro, biela, árvore de manivelas 
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c) Camisa do cilindro, casquilhos, eixo comando de válvulas 

d) Carter, biela, eixo comando de válvulas 

e) Árvore de manivelas, biela, camisa do cilindro 

 

26) (VUNESP / 2012) No desempenho de sua função, o mecânico de manutenção utiliza-se de vários 

tipos de ferramentas; dentre elas, é corriqueiro o uso de chaves manuais. Associe a figura ao seu 

nome e assinale a alternativa correta. 

 

 

1) Chave Fixa; 2) Chave de Fenda; 3) Chave Ajustável; 4) Chave Estrela;  

5) Chave Allen 

a) I-1; II-2; III-4; IV-3; V-5 

b) I-3; II-4; III-5; IV-2; V-1 

c) I-1; II-2; III-3; IV-4; V-5 

d) I-3; II-5; III-1; IV-2; V-4; 

e) I-1; II-2; III-3; IV-5; V-4 

 

 

Leia o texto MANUTENÇÃO com atenção e respondas as questões 27 a 29. 

 

MANUTENÇÃO 

 

MOTOR 

 Não é novidade que, muitas vezes, o motor é comparado ao coração de um automóvel, afinal, o 

propulsor é responsável por gerar a força necessária para que as rodas se movimentem e, assim, o carro 

possa andar. 

 Com a evolução da tecnologia e o surgimento da injeção eletrônica, os veículos passaram a ser 

mais eficientes do ponto de vista energético e, dessa forma, a aproveitar cada gota de combustível. 

 Ainda assim, com o tempo de uso, podem ocorrer problemas no sistema que alimenta o motor, 

como defeitos nos sensores da injeção, os quais podem fazer leituras erradas e aumentar o consumo de 

gasolina ou álcool. 

 Por isso, o motor deve ser prioridade na lista da manutenção automotiva. Além dele, não 

podemos esquecer do zelo com o sistema de transmissão, para que o câmbio possa realizar as trocas de 

marchas de maneira eficiente, com ganho de potência e com pouco gasto de combustível. 

 

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 

 O cuidado com o conjunto roda e pneu também é um princípio básico da manutenção 
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automotiva, afinal, essa união de componentes está em constante contato com o piso. Logo, qualquer 

problema nesse conjunto afeta a dirigibilidade e a segurança do veículo. 

 Para evitar riscos, é ideal que o alinhamento e o balanceamento sejam feitos, pelo menos, a cada 

10 mil quilômetros, para assegurar a estabilidade do carro e também contribuir na economia de 

combustível. 

 

FREIOS 

 Outro item fundamental na manutenção automotiva é a inspeção dos freios, sejam a disco ou a 

tambor, bem como das pastilhas ou das lonas, conforme o caso. Como itens de segurança, os freios 

merecem prioridade na ida do veículo à oficina, afinal, eles devem estar a postos quando o motorista 

mais precisar. 

 

27) (ADAPTADO: ADM & TEC. / 2020) Leia o texto 'MANUTENÇÃO' e, em seguida, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. Com a evolução da tecnologia e o surgimento da injeção eletrônica, os veículos passaram a ser 

mais eficientes do ponto de vista energético e, dessa forma, a aproveitar cada gota de 

combustível, conforme o texto. 

II. O alinhamento e o balanceamento buscam assegurar a estabilidade do carro e também 

contribuir na economia de combustível, de acordo com as informações do texto. 

III. O tempo de uso não pode ocorrer problemas no sistema que alimenta o motor, como defeitos 

nos sensores da injeção, os quais podem fazer leituras erradas e aumentar o consumo de gasolina 

ou álcool. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) As três afirmativas são verdadeiras. 

b) A afirmativa I é verdadeira, a II é falsa e a III é verdadeira. 

c) A afirmativa II é verdadeira, a I e III são falsas. 

d) As três afirmativas são falsas. 

e) As alternativas I e II são verdadeiras e a III é falsa. 

 

28) (ADAPTADO: ADM & TEC. / 2020) Leia o texto 'MANUTENÇÃO' e, em seguida, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. O sistema de transmissão não deve ser submetido a qualquer tipo de revisão ou manutenção, 

para que o câmbio possa realizar as trocas de marchas de maneira eficiente, de acordo com o 

texto. 

II. Em relação ao conjunto roda e pneu, para evitar riscos, é ideal que o alinhamento e o 

balanceamento sejam feitos pelo menos a cada 10 mil quilômetros, de acordo com os dados do 

texto. 

III.  A inspeção dos freios, sejam a disco ou a tambor, bem como das pastilhas ou das lonas 

merecem prioridade na ida do veículo à oficina 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) As três afirmativas são verdadeiras. 
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b) As alternativas II e III são verdadeiras e a I é falsa  

c) A afirmativa II é verdadeira, e as I e III são falsas. 

d) As três afirmativas são falsas. 

e) A afirmativa I e a III são verdadeiras, e a II é falsa. 

 

29) (MSCONCURSOS / 2016) O Óleo Diesel e o GNV são: 

a) Lubrificantes líquidos 

b) Solventes 

c) Lubrificantes gasosos 

d) Combustíveis 

e) Óleos sintéticos 

 

30) (ADAPTADO: PREFEITURA DE BAURU / 2018) Um mecânico de máquinas deve saber as 

condições que um sistema hidráulico deve estar para verificação de pressões em linhas de 

pressão: piloto, marginal e principal. Uma dessas condições é a temperatura que o óleo deve se 

encontrar para efetuar os testes. Qual é a temperatura ideal do fluído para testes hidráulicos? 

 

a) De 15°C a 25°C. 

b) De 45ºC a 55ºC 

c) De 85°C a 95°C. 

d) De 96°C a 125°C. 

e) De 0°C a 14C° 
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CARGO: MECÂNICO 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: A 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR. 
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 30 (trinta) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) alternativas 

cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, 

seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao fiscal de provas.  

► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada 

uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão-

Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro 

do candidato. 

► Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá ser marcado 

somente com caneta esferográfica azul ou preta.  

► O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

► Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O candidato poderá 

levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o Cartão-Resposta, serão entregues ao 

fiscal de sala ao final da prova. 

► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de provas. 

► Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até que o último 

deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo termo de encerramento do certame, 

deverão sair juntos da sala de prova. 

► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue: 

 
 Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL  

1) (Concurso Atenas Sete Lagoas - MG, 2020) 

TEXTO – Diáspora (Tribalistas) 

 Acalmou a tormenta 

Pereceram 

Os que a estes mares ontem se arriscaram 

E vivem os que por um amor tremeram 

E dos céus os destinos esperaram 

Atravessamos o mar Egeu 

O barco cheio de fariseus 

Como os cubanos, sírios, ciganos 

Como romanos sem Coliseu 

Atravessamos pro outro lado 

No Rio Vermelho do mar sagrado 

Os Center shoppings superlotados 

De retirantes refugiados 

[Fragmentos]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/294247/. Acesso em 07 Set. 

2019. 

TEXTO - Origem das pessoas solicitando refúgio na UE 

 
 

Sobre o processo de migração mundial, analise os itens: 

 I. A emigração em massa de venezuelanos é um dos mais importantes deslocamentos na história 

recente da América Latina. 

II. Apátridas são pessoas deslocadas dentro de seu próprio país que não atravessaram uma 

fronteira internacional para buscar proteção. 

III. Um motivo que justifique a saída de pessoas dos três principais países apresentados no 

gráfico (Síria, Afeganistão e Kossovo) em direção a Europa é: a Primavera Árabe, os conflitos 

religiosos e bélicos no Oriente Médio e os conflitos na região dos Balcãs, respectivamente. 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II e III.  
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b) I e II apenas.  

c) I apenas.  

d) I e III apenas.  

e) II apenas. 

 

2) (Prefeitura de Manhumirim – MG, 2017) O envelhecimento populacional é um fenômeno que 

ocorre em escala global, em especial, nos países desenvolvidos. Esse processo caracteriza-se pelo 

constante aumento da expectativa de vida e a queda de fecundidade. Fatores estes que, juntos, 

resultam numa grande quantidade de idosos e uma significativa redução de crianças e jovens. 

Proporciona uma transição demográfica, modificando a forma da pirâmide etária – a base, 

composta por jovens, fica estreita e o topo, representado por idosos, aumenta. O continente que 

possui o maior número de idosos em relação à população total é a: 

a) Ásia. 

b) África. 

c) Europa. 

d) Oceania. 

e) Brasil. 

 

3) (Prefeitura de Centenário do Sul – PR, 2020) Leia a seguinte definição de um importante 

conceito econômico, e marque a alternativa que indica do que se trata. 

“ Esse termo econômico significa o aumento do nível dos preços. Esse processo ocorre quando sobe 

o valor de mercado de vários itens consumidos pela população em geral. Além dessa definição 

clássica, pode-se entendê-la também como a perda do poder de compra”. ( Capital Research, 

20/05/2020, com adaptações). 

a) Deflação 

b) Estagnação 

c) Inflação 

d) Recessão 

e) Mercado Financeiro. 

 

4) (UNICENTRO, 2016) A Prefeitura de Florianópolis se prepara para acolher centenas de 

imigrantes – principalmente haitianos – até o fim de agosto de 2015. Isso porque ao menos 20 

ônibus fretados devem deixar o Norte do país com destino às capitais do Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. A informação já havia sido anunciada pelo Ministério da Justiça no meio 

do mês, mas foi confirmada pela Secretaria de Assistência Social de Florianópolis na noite deste 

domingo. É a segunda grande leva de imigrantes que saem do Norte em direção a outras regiões 

do Brasil em 2015. No fim de semana, Florianópolis já recebeu 34 haitianos vindos do Acre, que 

foram conduzidos em um abrigo montado no bairro Capoeiras. Desta vez, um convênio de R$ 2 

milhões entre o Acre e o Governo Federal permitirá o custeio de 43 ônibus fretados 

especialmente para o transporte dos estrangeiros, sendo que 23 irão para o Sudeste e 20 para o 

Sul. O prazo para uso da verba é de 60 dias. (Serviço Pastoral dos Migrantes, 2015. Disponível 

em: <https://spmigrantes.wordpress.com/>. Acesso em: 19 ago. 2015.) 
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Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a causa da saída dos haitianos de seu país. 

a) A prática do trabalho escravo. 

b) O conflito religioso islâmico. 

c) O movimento separatista em curso em seu país. 

d) O refúgio político decorrente da primavera árabe. 

e) O terremoto que devastou o país. 

 

5) (CESAMAC, 2021) TEXTO -  A obesidade e a fome 

Enquanto milhões de pessoas no mundo não têm o que comer, outros comem muito, e mal. A 

obesidade e a fome são os dois lados da mesma moeda: a de um sistema alimentar que não 

funciona, e que condena as pessoas à má nutrição. Vivemos, definitivamente, em um mundo de 

obesos e famélicos. Os números esclarecem isso: 870 milhões de pessoas no mundo passam fome, 

enquanto 500 milhões têm problemas de obesidade. Um enigma que não afeta só os países 

subdesenvolvidos. A fome severa e a obesidade são apenas a ponta do iceberg. Como acrescenta 

a FAO, dois milhões de pessoas no mundo sofrem deficiências de micronutrientes, 26% das 

crianças têm atraso no crescimento, mas 1,4 bilhão vivem com sobrepeso. 

  

O problema da alimentação não consiste apenas em ‘comer ou não’, mas naquilo que ingerimos, 

de que qualidade, procedência ou modo de elaborar. Não se trata apenas de comer, mas de comer 

bem. E quem sai ganhando com este modelo de apenas ‘comer’? A indústria agroalimentar, e a 

sua distribuição são os principais beneficiários. Precárias condições de trabalho vêm 

dispensando o campesinato. Temos: alimentos com pouco valor nutritivo, em plantios cultivados 

com altas doses de pesticidas. Em suma, um sistema que antepõe os interesses particulares do 

agrobusiness às necessidades alimentares das pessoas. Como afirma Raj Patel, em seu livro 

Obesos e famélicos (2008): “A fome e o sobrepeso globais são sintomas de um mesmo problema. 

Os obesos e os famélicos estão vinculados pelas cadeias de produção que levam os alimentos do 

campo à nossa mesa”. E acrescento: para que todos possam comer bem, é preciso romper com o 

monopólio das multinacionais em produção, distribuição e consumo de alimentos. Para que 

acima do afã do lucro, prevaleça o direito à boa alimentação das pessoas. 

Estamos correndo o risco do desmantelamento do setor agrário, estratégico para a nossa 

economia. Algo que não é novo, mas que, com as atuais medidas, só se agravou. Há países em 

que menos de 5% da população ativa, no Estado, trabalha na agricultura, e uma parte muito 

significativa são pessoas maiores de idade. Algo que, segundo padrões atuais, é símbolo de 

progresso e modernidade. Talvez, teríamos que nos perguntar com que parâmetros se definem 

ambos os conceitos? A agricultura camponesa é uma prática em extinção. Sobreviver no campo 

e trabalhar a terra não é tarefa fácil. E quem mais sai perdendo no atual modelo de produção, 

distribuição e consumo de alimentos, são aqueles que produzem os alimentos. Seu 

empobrecimento é claro. Avançamos para uma agricultura sem camponeses. E, se estes 

desaparecem, nas mãos de quem fica a nossa alimentação? (Disponível em: 

https://esthervivas.com/portugues/a-obesidade-e-afome-sao-dois-lados-de-um-sistema-

alimentar-que-nao-funciona. Acesso em 14/06/2021. Adaptado.). 
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O problema tratado no Texto recebeu uma abordagem mais ampla e mais relevante, pois 

defende: 

I. aspectos sanitários da população nacional e, inclusivamente, mundial. 

II. a continuação de boas estratégias de defesa alimentares das pessoas. 

III. que os sistemas superem os interesses particulares, em favor de bons resultados do 

agronegócio. 

IV. uma produção maior de micronutrientes, dado que a população infantil sofre com a escassez 

desses subsídios. 

V que, acima do interesse do lucro, estejam as estratégias de garantir a adequada alimentação 

das pessoas. 

 

Estão corretas, apenas, as alternativas: 

a) I, II, III, IV e V. 

b) I, II e IV. 

c) II, III e V. 

d) III e V. 

e) I, II e IV. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

6) (Adaptado de UNOESC, 2020)   Indique a alternativa em que a palavra sublinhada foi grafada 

corretamente com Z. 

a) As obras foram paralizadas por falta de recursos.  

b) Não houve hezitação dos candidatos quanto à resposta da questão.  

c) Vejo sol atravez daquela janela.  

d) Os nativos do Brasil foram catequizados pelos jesuítas. 

e) Fomos conziderados profissionais do campo. 

 

7) (Adaptado de UNOESC, 2020) O termo em destaque está corretamente empregado na frase:  

a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17 horas. 

b) A sessão de moda feminina está sofrendo reformas.  

c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros.”  

d) O funcionário foi transferido para outra sessão. 

e) A seção da câmera não ocorrerá hoje. 

 

8) (Adaptado de UNOESC, 2020) Assinale qual é a classe gramatical das palavras sublinhadas na 

frase a seguir. “Estudei bastante para esta prova.”  

a) Verbo, pronome oblíquo, verbo. 

b) Advérbio, verbo, substantivo.  

c) Pronome possessivo, adjetivo, verbo.  



 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: MOTORISTA 

 

d) Verbo, advérbio, pronome demonstrativo.  

e) Pronome demonstrativo, advérbio, verbo. 

 

9) (Adaptado de UNOESC, 2020) A opção em que todas as palavras foram acentuadas 

corretamente é:  

a) Próva – público – município.  

b) Salário – bônus – táxi.  

c) Tecnología – tú – você.  

d) Fácil – forúm – econômia.  

e) Publíco – Gratuíto – féz  

 

10) (Adaptado de UNOESC, 2020) Preencha com Z, S ou SS:  

Atrá___; profi___onal; portugue___a; despe___a; imobili___ar.  

a) z – ss – z – z – s.  

b) s – ss – s – s – z.  

c) z – s – z – z – z.  

d) z – ss – s – s – z 

e) s – z – ss – z – z. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA  

 

11) (Adaptado de UNOESC, 2019) Com relação ao valor posicional dos números são feitas as 

seguintes afirmações:  

I. O antecessor do número 110 é o número 109.  

II. O número 70 possui 7 dezenas.  

III. 51 < 56.  

IV. 342 = 3 centenas + 4 unidades + 2 dezenas.  

É correto que o se afirma apenas em:  

a) I, II e III.  

b) I, II e IV.  

c) II, III e IV.  

d) I, II, III e IV. 

e) Nenhuma as alternativas anteriores. 

 

12) (Adaptado de UNOESC, 2019) Júlia, Marina e Fernanda decidiram ir à praia com o objetivo de 

coletar conchas. Ao voltarem para casa e realizarem a contagem verificaram que Marina coletou 

131 conchas, Fernanda coletou 14 conchas a menos que Marina, e Júlia coletou 23 conchas a 

menos que Fernanda. Quantas conchas Júlia coletou?  

a) 92.  

b) 93.  
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c) 94.  

d) 95. 

e) 90. 

 

13) (FUNDATEC, 2019) A esteira de uma fábrica anda em uma velocidade de 5 metros por minuto. 

Sabemos que um item leva um total de 13 minutos para percorrer a esteira do início ao fim. Qual 

o comprimento da esteira em centímetros?  

a) 6.500.  

b) 1.300.  

c) 500.  

d) 260.  

e) 65. 

14) (FUNDATEC, 2019) Uma empresa de construção realizou uma encomenda de 11 carretéis de fio 

para ligações elétricas:  

• 3 deles têm 450 metros de fio cada.  

• 6 deles têm 250 metros de fio cada.  

• O restante dos carretéis tem 300 metros de fio cada.  

Qual a quantidade total, em Km, de fio encomendado?  

a) 3.450 Km.  

b) 345 Km.  

c) 34,15 Km.  

d) 34,50 Km.  

e) 3,45 Km. 

 

15) (OBJETIVA, 2020) Joana e Márcio vão casar e decidiram comprar um terreno, de forma que 

estão avaliando o tamanho e o valor das opções. O terreno que eles mais gostaram é retangular, 

com tamanho de 13m por 34m. Assinalar a alternativa que apresenta o valor da área e do 

perímetro desse terreno, respectivamente: 

a) 47m e 94m.  

b) 442m² e 94m².  

c) 442m e 47m.  

d) 442m² e 94m.  

e) 94m² e 442m 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

16) (BIORIO, 2016) O conceito de direção defensiva consiste em: 

a) Manter as peças dos veículos sempre em perfeito funcionamento, para minimizar o risco de falhas 

b) Conhecer a legislação de trânsito, de forma a evitar possíveis multas ou infrações 

c) Dispor de equipamentos de segurança no interior do veículo, para se proteger de eventuais 
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acidentes 

d) Conhecer bem o trajeto a ser percorrido, antes de iniciar a viagem 

e) Antecipar as situações de perigo e prever o que pode acontecer ao veículo e seus ocupantes 

 

17) (UEL/COP, 2007) Todo condutor de veículo deve seguir as normas estabelecidas para transitar 

nas vias públicas. Qual entre as alternativas abaixo, constitui uma infração gravíssima: 

a) Conduzir o veículo sem utilizar cinto de segurança. 

b) Conduzir o veículo com apenas uma das mãos e usando o celular. 

c) Conduzir o veículo alcoolizado 

d) Conduzir veículos lentos ou de porte grande fora da faixa da direita. 

e) Conduzir o veículo com calçados inseguros ou inadequados. 

 

18) (NCE/UFRJ, 2008) Em relação às normas gerais de circulação e conduta, avalie as afirmativas 

a seguir: 

I- Nas interseções e suas proximidades, o condutor deve efetuar ultrapassagem com cuidado. 

II- Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão 

ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no 

acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. 

III- O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la 

sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. 

IV- Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via, o condutor deverá, ao sair da via pelo 

lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra 

no menor espaço possível. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) II e III, apenas; 

b) I, II e III, apenas; 

c) I, III e IV, apenas; 

d) II, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

19) (VUNESP, 2013) De acordo com o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ao se aproximar 

de qualquer tipo de cruzamento, um condutor de veículo, além de transitar em velocidade 

moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e 

a veículos que tenham o direito de preferência, deve: 

a) Piscar os faróis constantemente. 

b) Fazer gestos convencionais de braço. 

c) Demonstrar prudência especial. 

d) Ligar a luz alta dos faróis. 

e) Ligar o pisca alerta por um curto período. 

 

20) (VUNESP, 2014) A buzina, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, só poderá ser utilizada 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO A  

CARGO: MOTORISTA 

 

na seguinte situação: 

a) Para solicitar passagem nos cruzamentos. 

b) Somente em toques breves e em situações de emergência 

c) Para os pedestres, na mudança de sinal. 

d) Sempre que o veículo da frente demorar para sair, no cruzamento. 

e) Apenas em rodovias, quando for ultrapassar. 

 

21) (FAUEL, 2017) A manutenção exerce papel fundamental nas indústrias de maneira geral. Sabe 

-se que há vários conceitos de manutenção, porém dentre todos eles, há dois tipos básicos de 

manutenção. Essa divisão dá origem à estratégia de manutenção a ser utilizada pela gestão. Qual 

das alternativas abaixo apresenta estes dois tipos de manutenção? 

a) Manutenção corretiva e corretiva de oportunidade. 

b) Manutenções planejadas e manutenções não planejadas  

c) Manutenção preventiva e Manutenção preditiva. 

d) Manutenção centrada na confiabilidade e manutenção baseada na condição. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

22) (GESTÃO CONCURSO, 2010) Assinale a alternativa que apresenta afirmação CORRETA: 

a) Respeitadas as normas de circulação e conduta, em ordem decrescente, os veículos de maior porte 

serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, 

juntos, pela incolumidade dos pedestres. 

b) Os veículos mais lentos, quando em fila, não precisam manter distância suficiente entre si para 

permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila. 

c) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja 

parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá aumentar a velocidade, mas 

ter atenção redobrada com vistas à segurança dos pedestres. 

d) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar ultrapassagem. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

23) (UEL/COPS, 2007) A placa de sinalização seguinte indica: 

 

a) Conversão proibida à esquerda. 

b) Retorno proibido à esquerda. 

c) Conversão proibida à direita. 

d) Retorno proibido à direita. 

e) Retorno e conversão proibidos à esquerda. 

 

24) (BIORIO, 2016) Dentre os símbolos abaixo, o que está associado ao sistema de freio de um veículo 
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é: 

 

a) (a) 

 

b) (b) 

 

c) (c) 

 

d) (d) 

 

e) e) 

 

 

 

25) (NCE/UFRJ, 2008) O sinal de regulamentação abaixo, significa: 

 

a) bifurcação adiante; 

b) proibido retornar; 

c) via interrompida adiante; 

d) dê a preferência; 

e) atenção, reparos na pista adiante. 

 

26) (VUNESP, 2013) Analise a figura a seguir. 

 

A figura mostra uma correia dentada e um esticador de correia, que são utilizados na maioria 

dos veículos. Caso a correia dentada venha a partir, quebrar, durante o funcionamento do motor, 

poderá 

a) Empenar o flexível da embreagem. 

b) Travar o comando de válvulas. 

c) Quebrar o anel sincronizado. 

d) Queimar o alternador. 

e) Fundir a árvore intermediária 

 

27) (VUNESP, 2014) De acordo com o artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro, sempre que for 
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necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, 

deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo: 

a) CIRETRAN. 

b) SPTRANS. 

c) CONTRAN. 

d) ABDETRANS. 

e) DETRAN DO ESTADO. 

 

28) (FAUEL, 2017) Caso você esteja trabalhando e perceber que ocorreu um acidente de trânsito, 

pensando numa prática de primeiros socorros, você deve: 

a) Usar os seus equipamentos, como ferramentas, para retirar a vítima das ferragens. 

b) Caso o acidentado seja um motociclista e esteja de capacete, deve-se removê-lo imediatamente. 

c) Não movimentar a vítima e providenciar a sinalização com objetivo de se evitar outro acidente. 

d) Buzinar constantemente para que todos possam ver que houve um acidente. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

29) GESTÃO DE CONCURSO, 2010) O objetivo do atendimento inicial, feito no local do acidente, 

é: 

a) Socorrer a vítima para evitar despesas hospitalares. 

b) Manter a vítima viva e evitar danos irreversíveis. 

c) Preparar a vítima para cirurgia. 

d) Chamar a polícia para evitar ter que ir à delegacia. 

e) (e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

30) (AMEOSC / 2021) O uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) faz-se importante em 

qualquer área de atuação profissional. Eles podem ser tanto individuais como coletivos. Abaixo 

estão descritos alguns equipamentos de proteção. Marque corretamente o que está relacionado 

o tipo de equipamento e se ele é individual ou coletivo. 

a) Colete - COLETIVO; Calçados de segurança - COLETIVO. 

b) Óculos de proteção - INDIVIDUAL; Máscara - COLETIVO. 

c) Kit de primeiros socorros - INDIVIDUAL; Extintor de incêndio - INDIVIDUAL. 

d) Extintor de incêndio- COLETIVO; Luvas de segurança - INDIVIDUAL 

e) Capacete - COLETIVO; Indicativos de segurança nas calçadas – COLETIVO. 
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CARGO: MOTORISTA 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: A 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR. 
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 30 (TRINTA) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) alternativas 

cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, 

seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao fiscal de provas.  

► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada 

uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão-

Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro 

do candidato. 

► Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá ser marcado 

somente com caneta esferográfica azul ou preta.  

► O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

► Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O candidato poderá 

levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o Cartão-Resposta, serão entregues ao 

fiscal de sala ao final da prova. 

► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de provas. 

► Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até que o último 

deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo termo de encerramento do certame, 

deverão sair juntos da sala de prova. 

► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue: 

 
 Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) (Prefeitura de Centenário do Sul – PR, 2020) Leia a seguinte definição de um importante 

conceito econômico, e marque a alternativa que indica do que se trata. 

“ Esse termo econômico significa o aumento do nível dos preços. Esse processo ocorre quando sobe 

o valor de mercado de vários itens consumidos pela população em geral. Além dessa definição 

clássica, pode-se entendê-la também como a perda do poder de compra”. ( Capital Research, 

20/05/2020, com adaptações). 

a) Deflação 

b) Estagnação 

c) Inflação 

d) Recessão 

e) Mercado Financeiro. 

 

2) (Concurso Atenas Sete Lagoas - MG, 2020) 

TEXTO – Diáspora (Tribalistas) 

 Acalmou a tormenta 

Pereceram 

Os que a estes mares ontem se arriscaram 

E vivem os que por um amor tremeram 

E dos céus os destinos esperaram 

Atravessamos o mar Egeu 

O barco cheio de fariseus 

Como os cubanos, sírios, ciganos 

Como romanos sem Coliseu 

Atravessamos pro outro lado 

No Rio Vermelho do mar sagrado 

Os Center shoppings superlotados 

De retirantes refugiados 

[Fragmentos]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/294247/. Acesso em 07 Set. 

2019. 

TEXTO - Origem das pessoas solicitando refúgio na UE 
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Sobre o processo de migração mundial, analise os itens: 

 I. A emigração em massa de venezuelanos é um dos mais importantes deslocamentos na história 

recente da América Latina. 

II. Apátridas são pessoas deslocadas dentro de seu próprio país que não atravessaram uma 

fronteira internacional para buscar proteção. 

III. Um motivo que justifique a saída de pessoas dos três principais países apresentados no 

gráfico (Síria, Afeganistão e Kossovo) em direção a Europa é: a Primavera Árabe, os conflitos 

religiosos e bélicos no Oriente Médio e os conflitos na região dos Balcãs, respectivamente. 

 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II e III.  

b) I e II apenas.  

c) I apenas.  

d) I e III apenas.  

e) II apenas. 

 

3) (CESAMAC, 2021) TEXTO -  A obesidade e a fome 

Enquanto milhões de pessoas no mundo não têm o que comer, outros comem muito, e mal. A 

obesidade e a fome são os dois lados da mesma moeda: a de um sistema alimentar que não 

funciona, e que condena as pessoas à má nutrição. Vivemos, definitivamente, em um mundo de 

obesos e famélicos. Os números esclarecem isso: 870 milhões de pessoas no mundo passam fome, 

enquanto 500 milhões têm problemas de obesidade. Um enigma que não afeta só os países 

subdesenvolvidos. A fome severa e a obesidade são apenas a ponta do iceberg. Como acrescenta 

a FAO, dois milhões de pessoas no mundo sofrem deficiências de micronutrientes, 26% das 

crianças têm atraso no crescimento, mas 1,4 bilhão vivem com sobrepeso. 

  

O problema da alimentação não consiste apenas em ‘comer ou não’, mas naquilo que ingerimos, 

de que qualidade, procedência ou modo de elaborar. Não se trata apenas de comer, mas de comer 

bem. E quem sai ganhando com este modelo de apenas ‘comer’? A indústria agroalimentar, e a 

sua distribuição são os principais beneficiários. Precárias condições de trabalho vêm 

dispensando o campesinato. Temos: alimentos com pouco valor nutritivo, em plantios cultivados 

com altas doses de pesticidas. Em suma, um sistema que antepõe os interesses particulares do 

agrobusiness às necessidades alimentares das pessoas. Como afirma Raj Patel, em seu livro 

Obesos e famélicos (2008): “A fome e o sobrepeso globais são sintomas de um mesmo problema. 

Os obesos e os famélicos estão vinculados pelas cadeias de produção que levam os alimentos do 

campo à nossa mesa”. E acrescento: para que todos possam comer bem, é preciso romper com o 

monopólio das multinacionais em produção, distribuição e consumo de alimentos. Para que 

acima do afã do lucro, prevaleça o direito à boa alimentação das pessoas. 

Estamos correndo o risco do desmantelamento do setor agrário, estratégico para a nossa 

economia. Algo que não é novo, mas que, com as atuais medidas, só se agravou. Há países em 

que menos de 5% da população ativa, no Estado, trabalha na agricultura, e uma parte muito 
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significativa são pessoas maiores de idade. Algo que, segundo padrões atuais, é símbolo de 

progresso e modernidade. Talvez, teríamos que nos perguntar com que parâmetros se definem 

ambos os conceitos? A agricultura camponesa é uma prática em extinção. Sobreviver no campo 

e trabalhar a terra não é tarefa fácil. E quem mais sai perdendo no atual modelo de produção, 

distribuição e consumo de alimentos, são aqueles que produzem os alimentos. Seu 

empobrecimento é claro. Avançamos para uma agricultura sem camponeses. E, se estes 

desaparecem, nas mãos de quem fica a nossa alimentação? (Disponível em: 

https://esthervivas.com/portugues/a-obesidade-e-afome-sao-dois-lados-de-um-sistema-

alimentar-que-nao-funciona. Acesso em 14/06/2021. Adaptado.). 

O problema tratado no Texto recebeu uma abordagem mais ampla e mais relevante, pois 

defende: 

I. aspectos sanitários da população nacional e, inclusivamente, mundial. 

II. a continuação de boas estratégias de defesa alimentares das pessoas. 

III. que os sistemas superem os interesses particulares, em favor de bons resultados do 

agronegócio. 

IV. uma produção maior de micronutrientes, dado que a população infantil sofre com a escassez 

desses subsídios. 

V que, acima do interesse do lucro, estejam as estratégias de garantir a adequada alimentação 

das pessoas. 

 

Estão corretas, apenas, as alternativas: 

a) I, II, III, IV e V. 

b) I, II e IV. 

c) II, III e V. 

d) III e V. 

e) I, II e IV. 

 

4) (Prefeitura de Manhumirim – MG, 2017) O envelhecimento populacional é um fenômeno que 

ocorre em escala global, em especial, nos países desenvolvidos. Esse processo caracteriza-se pelo 

constante aumento da expectativa de vida e a queda de fecundidade. Fatores estes que, juntos, 

resultam numa grande quantidade de idosos e uma significativa redução de crianças e jovens. 

Proporciona uma transição demográfica, modificando a forma da pirâmide etária – a base, 

composta por jovens, fica estreita e o topo, representado por idosos, aumenta. O continente que 

possui o maior número de idosos em relação à população total é a: 

a) Ásia. 

b) África. 

c) Europa. 

d) Oceania. 

e) Brasil. 

 

5) (UNICENTRO, 2016) A Prefeitura de Florianópolis se prepara para acolher centenas de 

imigrantes – principalmente haitianos – até o fim de agosto de 2015. Isso porque ao menos 20 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO B 

CARGO: MOTORISTA 

 

ônibus fretados devem deixar o Norte do país com destino às capitais do Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. A informação já havia sido anunciada pelo Ministério da Justiça no meio 

do mês, mas foi confirmada pela Secretaria de Assistência Social de Florianópolis na noite deste 

domingo. É a segunda grande leva de imigrantes que saem do Norte em direção a outras regiões 

do Brasil em 2015. No fim de semana, Florianópolis já recebeu 34 haitianos vindos do Acre, que 

foram conduzidos em um abrigo montado no bairro Capoeiras. Desta vez, um convênio de R$ 2 

milhões entre o Acre e o Governo Federal permitirá o custeio de 43 ônibus fretados 

especialmente para o transporte dos estrangeiros, sendo que 23 irão para o Sudeste e 20 para o 

Sul. O prazo para uso da verba é de 60 dias. (Serviço Pastoral dos Migrantes, 2015. Disponível 

em: <https://spmigrantes.wordpress.com/>. Acesso em: 19 ago. 2015.) 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a causa da saída dos haitianos de seu país. 

a) A prática do trabalho escravo. 

b) O conflito religioso islâmico. 

c) O movimento separatista em curso em seu país. 

d) O refúgio político decorrente da primavera árabe. 

e) O terremoto que devastou o país. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

6) (Adaptado de UNOESC, 2020) Preencha com Z, S ou SS:  

Atrá___; profi___onal; portugue___a; despe___a; imobili___ar.  

a) z – ss – z – z – s.  

b) s – ss – s – s – z.  

c) z – s – z – z – z.  

d) z – ss – s – s – z 

e) s – z – ss – z – z. 

 

7) (Adaptado de UNOESC, 2020) Assinale qual é a classe gramatical das palavras sublinhadas na 

frase a seguir. Estudei bastante para esta prova.  

a) Verbo, pronome oblíquo, verbo. 

b) Advérbio, verbo, substantivo.  

c) Pronome possessivo, adjetivo, verbo.  

d) Verbo, advérbio, pronome demonstrativo.  

e) Pronome demonstrativo, advérbio, verbo. 

 

8) (Adaptado de UNOESC, 2020)   Indique a alternativa em que a palavra sublinhada foi grafada 

corretamente com Z. 

a) As obras foram paralizadas por falta de recursos.  

b) Não houve hezitação dos candidatos quanto à resposta da questão.  

c) Vejo sol atravez daquela janela.  

d) Os nativos do Brasil foram catequizados pelos jesuítas. 

e) Fomos conziderados profissionais do campo. 
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9) (Adaptado de UNOESC, 2020) A opção em que todas as palavras foram acentuadas 

corretamente é:  

a) Próva – público – município.  

b) Salário – bônus – táxi.  

c) Tecnología – tú – você.  

d) Fácil – forúm – econômia.  

e) Publíco – Gratuíto – féz  

 

10) (Adaptado de UNOESC, 2020) O termo em destaque está corretamente empregado na frase:  

a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17 horas. 

b) A sessão de moda feminina está sofrendo reformas.  

c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros.”  

d) O funcionário foi transferido para outra sessão. 

e) A seção da câmera não ocorrerá hoje. 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

11) (OBJETIVA, 2020) Joana e Márcio vão casar e decidiram comprar um terreno, de forma que 

estão avaliando o tamanho e o valor das opções. O terreno que eles mais gostaram é retangular, 

com tamanho de 13m por 34m. Assinalar a alternativa que apresenta o valor da área e do 

perímetro desse terreno, respectivamente: 

a) 47m e 94m.  

b) 442m² e 94m².  

c) 442m e 47m.  

d) 442m² e 94m.  

e) 94m² e 442m 

 

12) (Adaptado de UNOESC, 2019) Júlia, Marina e Fernanda decidiram ir à praia com o objetivo de 

coletar conchas. Ao voltarem para casa e realizarem a contagem verificaram que Marina coletou 

131 conchas, Fernanda coletou 14 conchas a menos que Marina, e Júlia coletou 23 conchas a 

menos que Fernanda. Quantas conchas Júlia coletou?  

a) 92.  

b) 93.  

c) 94.  

d) 95. 

e) 90. 

 

13) (Adaptado de UNOESC, 2019) Com relação ao valor posicional dos números são feitas as 

seguintes afirmações:  

I. O antecessor do número 110 é o número 109.  
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II. O número 70 possui 7 dezenas.  

III. 51 < 56.  

IV. 342 = 3 centenas + 4 unidades + 2 dezenas.  

É correto que o se afirma apenas em:  

a) I, II e III.  

b) I, II e IV.  

c) II, III e IV.  

d) I, II, III e IV. 

e) Nenhuma as alternativas anteriores. 

 

14) (FUNDATEC, 2019) Uma empresa de construção realizou uma encomenda de 11 carretéis de fio 

para ligações elétricas:  

• 3 deles têm 450 metros de fio cada.  

• 6 deles têm 250 metros de fio cada.  

• O restante dos carretéis tem 300 metros de fio cada.  

Qual a quantidade total, em Km, de fio encomendado?  

a) 3.450 Km.  

b) 345 Km.  

c) 34,15 Km.  

d) 34,50 Km.  

e) 3,45 Km. 

 

15) (FUNDATEC, 2019) A esteira de uma fábrica anda em uma velocidade de 5 metros por minuto. 

Sabemos que um item leva um total de 13 minutos para percorrer a esteira do início ao fim. Qual 

o comprimento da esteira em centímetros?  

a) 6.500.  

b) 1.300.  

c) 500.  

d) 260.  

e) 65. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

 

16) (AMEOSC / 2021) O uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) faz-se importante em 

qualquer área de atuação profissional. Eles podem ser tanto individuais como coletivos. Abaixo 

estão descritos alguns equipamentos de proteção. Marque corretamente o que está relacionado 

o tipo de equipamento e se ele é individual ou coletivo. 

a) Colete - COLETIVO; Calçados de segurança - COLETIVO. 

b) Óculos de proteção - INDIVIDUAL; Máscara - COLETIVO. 

c) Kit de primeiros socorros - INDIVIDUAL; Extintor de incêndio - INDIVIDUAL. 

d) Extintor de incêndio- COLETIVO; Luvas de segurança - INDIVIDUAL 
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e) Capacete - COLETIVO; Indicativos de segurança nas calçadas – COLETIVO. 

 

17) (BIORIO, 2016) O conceito de direção defensiva consiste em: 

a) Manter as peças dos veículos sempre em perfeito funcionamento, para minimizar o risco de falhas 

b) Conhecer a legislação de trânsito, de forma a evitar possíveis multas ou infrações 

c) Dispor de equipamentos de segurança no interior do veículo, para se proteger de eventuais 

acidentes 

d) Conhecer bem o trajeto a ser percorrido, antes de iniciar a viagem 

e) Antecipar as situações de perigo e prever o que pode acontecer ao veículo e seus ocupantes 

 

18) (FAUEL, 2017) Caso você esteja trabalhando e perceber que ocorreu um acidente de trânsito, 

pensando numa prática de primeiros socorros, você deve: 

a) Usar os seus equipamentos, como ferramentas, para retirar a vítima das ferragens. 

b) Caso o acidentado seja um motociclista e esteja de capacete, deve-se removê-lo imediatamente. 

c) Não movimentar a vítima e providenciar a sinalização com objetivo de se evitar outro acidente. 

d) Buzinar constantemente para que todos possam ver que houve um acidente. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

19) GESTÃO DE CONCURSO, 2010) O objetivo do atendimento inicial, feito no local do acidente, 

é: 

a) Socorrer a vítima para evitar despesas hospitalares. 

b) Manter a vítima viva e evitar danos irreversíveis. 

c) Preparar a vítima para cirurgia. 

d) Chamar a polícia para evitar ter que ir à delegacia. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

20) (NCE/UFRJ, 2008) O sinal de regulamentação abaixo, significa: 

 

a) bifurcação adiante; 

b) proibido retornar; 

c) via interrompida adiante; 

d) dê a preferência; 

e) atenção, reparos na pista adiante. 
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21) (VUNESP, 2013) Analise a figura a seguir. 

 

A figura mostra uma correia dentada e um esticador de correia, que são utilizados na maioria 

dos veículos. Caso a correia dentada venha a partir, quebrar, durante o funcionamento do motor, 

poderá 

a) Empenar o flexível da embreagem. 

b) Travar o comando de válvulas. 

c) Quebrar o anel sincronizado. 

d) Queimar o alternador. 

e) Fundir a árvore intermediária 

 

 

22) (VUNESP, 2013) De acordo com o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ao se aproximar 

de qualquer tipo de cruzamento, um condutor de veículo, além de transitar em velocidade 

moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e 

a veículos que tenham o direito de preferência, deve: 

a) Piscar os faróis constantemente. 

b) Fazer gestos convencionais de braço. 

c) Demonstrar prudência especial. 

d) Ligar a luz alta dos faróis. 

e) Ligar o pisca alerta por um curto período. 

 

23) (VUNESP, 2014) A buzina, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, só poderá ser utilizada 

na seguinte situação: 

a) Para solicitar passagem nos cruzamentos. 

b) Somente em toques breves e em situações de emergência 

c) Para os pedestres, na mudança de sinal. 

d) Sempre que o veículo da frente demorar para sair, no cruzamento. 

e) Apenas em rodovias, quando for ultrapassar. 

 

24) (FAUEL, 2017) A manutenção exerce papel fundamental nas indústrias de maneira geral. Sabe 

-se que há vários conceitos de manutenção, porém dentre todos eles, há dois tipos básicos de 

manutenção. Essa divisão dá origem à estratégia de manutenção a ser utilizada pela gestão. Qual 

das alternativas abaixo apresenta estes dois tipos de manutenção? 

a) Manutenção corretiva e corretiva de oportunidade. 

b) Manutenções planejadas e manutenções não planejadas  

c) Manutenção preventiva e Manutenção preditiva. 

d) Manutenção centrada na confiabilidade e manutenção baseada na condição. 
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e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

25) (GESTÃO CONCURSO, 2010) Assinale a alternativa que apresenta afirmação CORRETA: 

a) Respeitadas as normas de circulação e conduta, em ordem decrescente, os veículos de maior porte 

serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, 

juntos, pela incolumidade dos pedestres. 

b) Os veículos mais lentos, quando em fila, não precisam manter distância suficiente entre si para 

permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila. 

c) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja 

parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá aumentar a velocidade, mas 

ter atenção redobrada com vistas à segurança dos pedestres. 

d) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar ultrapassagem. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

26) (UEL/COP, 2007) Todo condutor de veículo deve seguir as normas estabelecidas para transitar 

nas vias públicas. Qual entre as alternativas abaixo, constitui uma infração gravíssima: 

a) Conduzir o veículo sem utilizar cinto de segurança. 

b) Conduzir o veículo com apenas uma das mãos e usando o celular. 

c) Conduzir o veículo alcoolizado 

d) Conduzir veículos lentos ou de porte grande fora da faixa da direita. 

e) Conduzir o veículo com calçados inseguros ou inadequados. 

 

27) (NCE/UFRJ, 2008) Em relação às normas gerais de circulação e conduta, avalie as afirmativas 

a seguir: 

I- Nas interseções e suas proximidades, o condutor deve efetuar ultrapassagem com cuidado. 

II- Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão 

ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no 

acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. 

III- O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la 

sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. 

IV- Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via, o condutor deverá, ao sair da via pelo 

lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra 

no menor espaço possível. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) II e III, apenas; 

b) I, II e III, apenas; 

c) I, III e IV, apenas; 

d) II, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 
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28) (UEL/COPS, 2007) A placa de sinalização seguinte indica: 

 

a) Conversão proibida à esquerda. 

b) Retorno proibido à esquerda. 

c) Conversão proibida à direita. 

d) Retorno proibido à direita. 

e) Retorno e conversão proibidos à esquerda. 

 

29) (BIORIO, 2016) Dentre os símbolos abaixo, o que está associado ao sistema de freio de um veículo 

é: 

 

a) (a) 

 

b) (b) 

 

c) (c) 

 

d) (d) 

 

e) e) 

 

 

 

30) (VUNESP, 2014) De acordo com o artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro, sempre que for 

necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, 

deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo: 

a) CIRETRAN. 

b) SPTRANS. 

c) CONTRAN. 

d) ABDETRANS. 

e) DETRAN DO ESTADO. 
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CARGO: MOTORISTA 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: B 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR. 
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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

► A prova será composta de 30 (TRINTA) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) alternativas 

cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, 

seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao fiscal de provas.  

► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada 

uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão-

Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro 

do candidato. 

► Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá ser marcado 

somente com caneta esferográfica azul ou preta.  

► O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

► Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O candidato poderá 

levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o Cartão-Resposta, serão entregues ao 

fiscal de sala ao final da prova. 

► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de provas. 

► Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até que o último 

deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo termo de encerramento do certame, 

deverão sair juntos da sala de prova. 

► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue: 

 
 Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) (CESAMAC, 2021) TEXTO -  A obesidade e a fome 

Enquanto milhões de pessoas no mundo não têm o que comer, outros comem muito, e mal. A 

obesidade e a fome são os dois lados da mesma moeda: a de um sistema alimentar que não 

funciona, e que condena as pessoas à má nutrição. Vivemos, definitivamente, em um mundo de 

obesos e famélicos. Os números esclarecem isso: 870 milhões de pessoas no mundo passam fome, 

enquanto 500 milhões têm problemas de obesidade. Um enigma que não afeta só os países 

subdesenvolvidos. A fome severa e a obesidade são apenas a ponta do iceberg. Como acrescenta 

a FAO, dois milhões de pessoas no mundo sofrem deficiências de micronutrientes, 26% das 

crianças têm atraso no crescimento, mas 1,4 bilhão vivem com sobrepeso. 

  

O problema da alimentação não consiste apenas em ‘comer ou não’, mas naquilo que ingerimos, 

de que qualidade, procedência ou modo de elaborar. Não se trata apenas de comer, mas de comer 

bem. E quem sai ganhando com este modelo de apenas ‘comer’? A indústria agroalimentar, e a 

sua distribuição são os principais beneficiários. Precárias condições de trabalho vêm 

dispensando o campesinato. Temos: alimentos com pouco valor nutritivo, em plantios cultivados 

com altas doses de pesticidas. Em suma, um sistema que antepõe os interesses particulares do 

agrobusiness às necessidades alimentares das pessoas. Como afirma Raj Patel, em seu livro 

Obesos e famélicos (2008): “A fome e o sobrepeso globais são sintomas de um mesmo problema. 

Os obesos e os famélicos estão vinculados pelas cadeias de produção que levam os alimentos do 

campo à nossa mesa”. E acrescento: para que todos possam comer bem, é preciso romper com o 

monopólio das multinacionais em produção, distribuição e consumo de alimentos. Para que 

acima do afã do lucro, prevaleça o direito à boa alimentação das pessoas. 

Estamos correndo o risco do desmantelamento do setor agrário, estratégico para a nossa 

economia. Algo que não é novo, mas que, com as atuais medidas, só se agravou. Há países em 

que menos de 5% da população ativa, no Estado, trabalha na agricultura, e uma parte muito 

significativa são pessoas maiores de idade. Algo que, segundo padrões atuais, é símbolo de 

progresso e modernidade. Talvez, teríamos que nos perguntar com que parâmetros se definem 

ambos os conceitos? A agricultura camponesa é uma prática em extinção. Sobreviver no campo 

e trabalhar a terra não é tarefa fácil. E quem mais sai perdendo no atual modelo de produção, 

distribuição e consumo de alimentos, são aqueles que produzem os alimentos. Seu 

empobrecimento é claro. Avançamos para uma agricultura sem camponeses. E, se estes 

desaparecem, nas mãos de quem fica a nossa alimentação? (Disponível em: 

https://esthervivas.com/portugues/a-obesidade-e-afome-sao-dois-lados-de-um-sistema-

alimentar-que-nao-funciona. Acesso em 14/06/2021. Adaptado.). 

O problema tratado no Texto recebeu uma abordagem mais ampla e mais relevante, pois 

defende: 

I. aspectos sanitários da população nacional e, inclusivamente, mundial. 

II. a continuação de boas estratégias de defesa alimentares das pessoas. 
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III. que os sistemas superem os interesses particulares, em favor de bons resultados do 

agronegócio. 

IV. uma produção maior de micronutrientes, dado que a população infantil sofre com a escassez 

desses subsídios. 

V que, acima do interesse do lucro, estejam as estratégias de garantir a adequada alimentação 

das pessoas. 

 

Estão corretas, apenas, as alternativas: 

a) I, II, III, IV e V. 

b) I, II e IV. 

c) II, III e V. 

d) III e V. 

e) I, II e IV. 

 

2) (Concurso Atenas Sete Lagoas - MG, 2020) 

TEXTO – Diáspora (Tribalistas) 

 Acalmou a tormenta 

Pereceram 

Os que a estes mares ontem se arriscaram 

E vivem os que por um amor tremeram 

E dos céus os destinos esperaram 

Atravessamos o mar Egeu 

O barco cheio de fariseus 

Como os cubanos, sírios, ciganos 

Como romanos sem Coliseu 

Atravessamos pro outro lado 

No Rio Vermelho do mar sagrado 

Os Center shoppings superlotados 

De retirantes refugiados 

[Fragmentos]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/294247/. Acesso em 07 Set. 

2019. 

TEXTO - Origem das pessoas solicitando refúgio na UE 
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Sobre o processo de migração mundial, analise os itens: 

 I. A emigração em massa de venezuelanos é um dos mais importantes deslocamentos na história 

recente da América Latina. 

II. Apátridas são pessoas deslocadas dentro de seu próprio país que não atravessaram uma 

fronteira internacional para buscar proteção. 

III. Um motivo que justifique a saída de pessoas dos três principais países apresentados no 

gráfico (Síria, Afeganistão e Kossovo) em direção a Europa é: a Primavera Árabe, os conflitos 

religiosos e bélicos no Oriente Médio e os conflitos na região dos Balcãs, respectivamente. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

a) I, II e III.  

b) I e II apenas.  

c) I apenas.  

d) I e III apenas.  

e) II apenas. 

 

 

3) (Prefeitura de Centenário do Sul – PR, 2020) Leia a seguinte definição de um importante 

conceito econômico, e marque a alternativa que indica do que se trata. 

“ Esse termo econômico significa o aumento do nível dos preços. Esse processo ocorre quando sobe 

o valor de mercado de vários itens consumidos pela população em geral. Além dessa definição 

clássica, pode-se entendê-la também como a perda do poder de compra”. ( Capital Research, 

20/05/2020, com adaptações). 

a) Deflação 

b) Estagnação 

c) Inflação 

d) Recessão 

e) Mercado Financeiro. 

 

4) (UNICENTRO, 2016) A Prefeitura de Florianópolis se prepara para acolher centenas de 

imigrantes – principalmente haitianos – até o fim de agosto de 2015. Isso porque ao menos 20 

ônibus fretados devem deixar o Norte do país com destino às capitais do Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. A informação já havia sido anunciada pelo Ministério da Justiça no meio 

do mês, mas foi confirmada pela Secretaria de Assistência Social de Florianópolis na noite deste 

domingo. É a segunda grande leva de imigrantes que saem do Norte em direção a outras regiões 

do Brasil em 2015. No fim de semana, Florianópolis já recebeu 34 haitianos vindos do Acre, que 

foram conduzidos em um abrigo montado no bairro Capoeiras. Desta vez, um convênio de R$ 2 

milhões entre o Acre e o Governo Federal permitirá o custeio de 43 ônibus fretados 

especialmente para o transporte dos estrangeiros, sendo que 23 irão para o Sudeste e 20 para o 
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Sul. O prazo para uso da verba é de 60 dias. (Serviço Pastoral dos Migrantes, 2015. Disponível 

em: <https://spmigrantes.wordpress.com/>. Acesso em: 19 ago. 2015.) 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a causa da saída dos haitianos de seu país. 

a) A prática do trabalho escravo. 

b) O conflito religioso islâmico. 

c) O movimento separatista em curso em seu país. 

d) O refúgio político decorrente da primavera árabe. 

e) O terremoto que devastou o país. 

 

5) (Prefeitura de Manhumirim – MG, 2017) O envelhecimento populacional é um fenômeno que 

ocorre em escala global, em especial, nos países desenvolvidos. Esse processo caracteriza-se pelo 

constante aumento da expectativa de vida e a queda de fecundidade. Fatores estes que, juntos, 

resultam numa grande quantidade de idosos e uma significativa redução de crianças e jovens. 

Proporciona uma transição demográfica, modificando a forma da pirâmide etária – a base, 

composta por jovens, fica estreita e o topo, representado por idosos, aumenta. O continente que 

possui o maior número de idosos em relação à população total é a: 

a) Ásia. 

b) África. 

c) Europa. 

d) Oceania. 

e) Brasil. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

6) (Adaptado de UNOESC, 2020) O termo em destaque está corretamente empregado na frase:  

a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17 horas. 

b) A sessão de moda feminina está sofrendo reformas.  

c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros.”  

d) O funcionário foi transferido para outra sessão. 

e) A seção da câmera não ocorrerá hoje. 

 

7) (Adaptado de UNOESC, 2020) Assinale qual é a classe gramatical das palavras sublinhadas na 

frase a seguir. Estudei bastante para esta prova.  

a) Verbo, pronome oblíquo, verbo. 

b) Advérbio, verbo, substantivo.  

c) Pronome possessivo, adjetivo, verbo.  

d) Verbo, advérbio, pronome demonstrativo.  

e) Pronome demonstrativo, advérbio, verbo. 
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8) (Adaptado de UNOESC, 2020) Preencha com Z, S ou SS:  

Atrá___; profi___onal; portugue___a; despe___a; imobili___ar.  

a) z – ss – z – z – s.  

b) s – ss – s – s – z.  

c) z – s – z – z – z.  

d) z – ss – s – s – z 

e) s – z – ss – z – z. 

 

 

9) (Adaptado de UNOESC, 2020)   Indique a alternativa em que a palavra sublinhada foi grafada 

corretamente com Z. 

a) As obras foram paralizadas por falta de recursos.  

b) Não houve hezitação dos candidatos quanto à resposta da questão.  

c) Vejo sol atravez daquela janela.  

d) Os nativos do Brasil foram catequizados pelos jesuítas. 

e) Fomos conziderados profissionais do campo. 

 

10) (Adaptado de UNOESC, 2020) A opção em que todas as palavras foram acentuadas 

corretamente é:  

a) Próva – público – município.  

b) Salário – bônus – táxi.  

c) Tecnología – tú – você.  

d) Fácil – forúm – econômia.  

e) Publíco – Gratuíto – féz  

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

11) (FUNDATEC, 2019) A esteira de uma fábrica anda em uma velocidade de 5 metros por minuto. 

Sabemos que um item leva um total de 13 minutos para percorrer a esteira do início ao fim. Qual 

o comprimento da esteira em centímetros?  

a) 6.500.  

b) 1.300.  

c) 500.  

d) 260.  

e) 65. 

 

12) (Adaptado de UNOESC, 2019) Júlia, Marina e Fernanda decidiram ir à praia com o objetivo de 

coletar conchas. Ao voltarem para casa e realizarem a contagem verificaram que Marina coletou 

131 conchas, Fernanda coletou 14 conchas a menos que Marina, e Júlia coletou 23 conchas a 

menos que Fernanda. Quantas conchas Júlia coletou?  

a) 92.  
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b) 93.  

c) 94.  

d) 95. 

e) 90. 

 

13) (FUNDATEC, 2019) Uma empresa de construção realizou uma encomenda de 11 carretéis de fio 

para ligações elétricas:  

• 3 deles têm 450 metros de fio cada.  

• 6 deles têm 250 metros de fio cada.  

• O restante dos carretéis tem 300 metros de fio cada.  

Qual a quantidade total, em Km, de fio encomendado?  

a) 3.450 Km.  

b) 345 Km.  

c) 34,15 Km.  

d) 34,50 Km.  

e) 3,45 Km. 

 

14) (OBJETIVA, 2020) Joana e Márcio vão casar e decidiram comprar um terreno, de forma que 

estão avaliando o tamanho e o valor das opções. O terreno que eles mais gostaram é retangular, 

com tamanho de 13m por 34m. Assinalar a alternativa que apresenta o valor da área e do 

perímetro desse terreno, respectivamente: 

a) 47m e 94m.  

b) 442m² e 94m².  

c) 442m e 47m.  

d) 442m² e 94m.  

e) 94m² e 442m 

 

15) (Adaptado de UNOESC, 2019) Com relação ao valor posicional dos números são feitas as 

seguintes afirmações:  

I. O antecessor do número 110 é o número 109.  

II. O número 70 possui 7 dezenas.  

III. 51 < 56.  

IV. 342 = 3 centenas + 4 unidades + 2 dezenas.  

É correto que o se afirma apenas em:  

a) I, II e III.  

b) I, II e IV.  

c) II, III e IV.  

d) I, II, III e IV. 

e) Nenhuma as alternativas anteriores. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

16) (NCE/UFRJ, 2008) O sinal de regulamentação abaixo, significa: 

 

a) bifurcação adiante; 

b) proibido retornar; 

c) via interrompida adiante; 

d) dê a preferência; 

e) atenção, reparos na pista adiante. 

 

17) GESTÃO DE CONCURSO, 2010) O objetivo do atendimento inicial, feito no local do acidente, 

é: 

a) Socorrer a vítima para evitar despesas hospitalares. 

b) Manter a vítima viva e evitar danos irreversíveis. 

c) Preparar a vítima para cirurgia. 

d) Chamar a polícia para evitar ter que ir à delegacia. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

18) (BIORIO, 2016) O conceito de direção defensiva consiste em: 

a) Manter as peças dos veículos sempre em perfeito funcionamento, para minimizar o risco de falhas 

b) Conhecer a legislação de trânsito, de forma a evitar possíveis multas ou infrações 

c) Dispor de equipamentos de segurança no interior do veículo, para se proteger de eventuais 

acidentes 

d) Conhecer bem o trajeto a ser percorrido, antes de iniciar a viagem 

e) Antecipar as situações de perigo e prever o que pode acontecer ao veículo e seus ocupantes 

 

19) (FAUEL, 2017) Caso você esteja trabalhando e perceber que ocorreu um acidente de trânsito, 

pensando numa prática de primeiros socorros, você deve: 

a) Usar os seus equipamentos, como ferramentas, para retirar a vítima das ferragens. 

b) Caso o acidentado seja um motociclista e esteja de capacete, deve-se removê-lo imediatamente. 

c) Não movimentar a vítima e providenciar a sinalização com objetivo de se evitar outro acidente. 

d) Buzinar constantemente para que todos possam ver que houve um acidente. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

 

20) (AMEOSC / 2021) O uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) faz-se importante em 

qualquer área de atuação profissional. Eles podem ser tanto individuais como coletivos. Abaixo 

estão descritos alguns equipamentos de proteção. Marque corretamente o que está relacionado 



ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO C 

CARGO: MOTORISTA 

 

o tipo de equipamento e se ele é individual ou coletivo. 

a) Colete - COLETIVO; Calçados de segurança - COLETIVO. 

b) Óculos de proteção - INDIVIDUAL; Máscara - COLETIVO. 

c) Kit de primeiros socorros - INDIVIDUAL; Extintor de incêndio - INDIVIDUAL. 

d) Extintor de incêndio- COLETIVO; Luvas de segurança - INDIVIDUAL 

e) Capacete - COLETIVO; Indicativos de segurança nas calçadas – COLETIVO. 

 

21) (VUNESP, 2014) A buzina, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, só poderá ser utilizada 

na seguinte situação: 

a) Para solicitar passagem nos cruzamentos. 

b) Somente em toques breves e em situações de emergência 

c) Para os pedestres, na mudança de sinal. 

d) Sempre que o veículo da frente demorar para sair, no cruzamento. 

e) Apenas em rodovias, quando for ultrapassar. 

 

 

22) (VUNESP, 2013) Analise a figura a seguir. 

 

A figura mostra uma correia dentada e um esticador de correia, que são utilizados na maioria 

dos veículos. Caso a correia dentada venha a partir, quebrar, durante o funcionamento do motor, 

poderá 

a) Empenar o flexível da embreagem. 

b) Travar o comando de válvulas. 

c) Quebrar o anel sincronizado. 

d) Queimar o alternador. 

e) Fundir a árvore intermediária 

 

 

23) (VUNESP, 2013) De acordo com o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ao se aproximar 

de qualquer tipo de cruzamento, um condutor de veículo, além de transitar em velocidade 

moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e 

a veículos que tenham o direito de preferência, deve: 

a) Piscar os faróis constantemente. 

b) Fazer gestos convencionais de braço. 

c) Demonstrar prudência especial. 

d) Ligar a luz alta dos faróis. 

e) Ligar o pisca alerta por um curto período. 
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24) (FAUEL, 2017) A manutenção exerce papel fundamental nas indústrias de maneira geral. Sabe 

-se que há vários conceitos de manutenção, porém dentre todos eles, há dois tipos básicos de 

manutenção. Essa divisão dá origem à estratégia de manutenção a ser utilizada pela gestão. Qual 

das alternativas abaixo apresenta estes dois tipos de manutenção? 

a) Manutenção corretiva e corretiva de oportunidade. 

b) Manutenções planejadas e manutenções não planejadas  

c) Manutenção preventiva e Manutenção preditiva. 

d) Manutenção centrada na confiabilidade e manutenção baseada na condição. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

25) (UEL/COP, 2007) Todo condutor de veículo deve seguir as normas estabelecidas para transitar 

nas vias públicas. Qual entre as alternativas abaixo, constitui uma infração gravíssima: 

a) Conduzir o veículo sem utilizar cinto de segurança. 

b) Conduzir o veículo com apenas uma das mãos e usando o celular. 

c) Conduzir o veículo alcoolizado 

d) Conduzir veículos lentos ou de porte grande fora da faixa da direita. 

e) Conduzir o veículo com calçados inseguros ou inadequados. 

 

26) (NCE/UFRJ, 2008) Em relação às normas gerais de circulação e conduta, avalie as afirmativas 

a seguir: 

I- Nas interseções e suas proximidades, o condutor deve efetuar ultrapassagem com cuidado. 

II- Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão 

ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no 

acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. 

III- O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la 

sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. 

IV- Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via, o condutor deverá, ao sair da via pelo 

lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra 

no menor espaço possível. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) II e III, apenas; 

b) I, II e III, apenas; 

c) I, III e IV, apenas; 

d) II, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 
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27) (UEL/COPS, 2007) A placa de sinalização seguinte indica: 

 

a) Conversão proibida à esquerda. 

b) Retorno proibido à esquerda. 

c) Conversão proibida à direita. 

d) Retorno proibido à direita. 

e) Retorno e conversão proibidos à esquerda. 

 

28) (BIORIO, 2016) Dentre os símbolos abaixo, o que está associado ao sistema de freio de um veículo 

é: 

 

a) (a) 

 

b) (b) 

 

c) (c) 

 

d) (d) 

 

e) e) 

 

 

29) (VUNESP, 2014) De acordo com o artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro, sempre que for 

necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, 

deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo: 

a) CIRETRAN. 

b) SPTRANS. 

c) CONTRAN. 

d) ABDETRANS. 

e) DETRAN DO ESTADO. 

 

30) (GESTÃO CONCURSO, 2010) Assinale a alternativa que apresenta afirmação CORRETA: 

a) Respeitadas as normas de circulação e conduta, em ordem decrescente, os veículos de maior porte 

serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, 

juntos, pela incolumidade dos pedestres. 

b) Os veículos mais lentos, quando em fila, não precisam manter distância suficiente entre si para 

permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila. 
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c) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja 

parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá aumentar a velocidade, mas 

ter atenção redobrada com vistas à segurança dos pedestres. 

d) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar ultrapassagem. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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CARGO: MOTORISTA 

CADERNO DE QUESTÕES TIPO: C 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  

 

TRANSCREVA AS RESPOSTAS NO CARTÃO RESPOSTA A SEGUIR E ENTREGUE  AO 

APLICADOR. 
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