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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São José do Cedro 
Edital de Concurso Público nº 003/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINAS 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, Equipamento de Proteção 

Individual adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes 

circunstâncias: 

I. Para atender a situações de emergência; 

II. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de 

acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; 

III. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 
02. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem correta 

das respostas, de cima para baixo. Cabe ao empregado quanto ao Equipamento de Proteção Individual: 

(__) - Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 

(__) - Exigir seu uso; 

(__) - Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso.  

A) V – V – F. 

B) F – V – V. 

C) V – F – V. 

D) V – F – F. 

 
03. Assinale a alternativa que apresenta um Equipamento de Proteção Individual para proteção da 

cabeça: 

A) Cinturão. 

B) Balaclava. 

C) Respirador.  

D) Manga.  

 
04. Assinale a alternativa que apresenta um Equipamento de Proteção Individual para proteção 

respiratória: 

A) Protetor auditivo circum-auricular.  

B) Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido.  

C) Máscara de solda para proteção circum-auricular. 

D) Protetor facial para proteção da face contra radiação ultravioleta. 

 

05. Trata-se de Equipamentos de Proteção Individual para proteção dos membros inferiores, exceto: 

A) Meia para proteção dos pés contra baixas temperaturas. 

B) Perneira para proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes. 

C) Calçado para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com uso de 

água. 

D) Braçadeira para proteção do antebraço contra agentes cortantes. 
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06. O Equipamento de Proteção Individual abaixo é denominado: 

 
A) Balaclava. 

B) Máscara de Solda.  

C) Protetor auditivo circum-auricular.  

D) Respirador de fuga.  

 

07. Para a lavagem de máquinas e veículos é recomendado o uso do seguinte Equipamento de Proteção 

Individual: 

A) Capuz para proteção do crânio e pescoço contra agentes abrasivos e escoriantes. 

B) Protetor facial para proteção da face contra radiação ultravioleta. 

C) Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem radioativa.  

D) Calçado para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com uso de 

água.  

 

08. Em relação a organização no ambiente de trabalho, deve-se: 

I. Priorizar as atividades do dia;  

II. Criar o hábito de manter o seu espaço de trabalho organizado; 

III. Procurar distrações para o tempo passar mais rápido.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

09. “Destina-se a resfriar a temperatura de funcionamento do motor. É composto de válvula termostática, 

bomba d água, ventoinha, mangueiras, conexões, canos e radiador.” Estamos falando do: 

A) Sistema de alimentação.  

B) Sistema de ignição. 

C) Sistema de arrefecimento.  

D) Sistema de freios. 
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10. O sistema de câmbio encarrega-se de transmitir força para a movimentação do veículo. O câmbio 

pode ser: 

A) Automático e quimérico. 

B) Mecânico e quimérico.  

C) Auxiliar e intercalado.  

D) Mecânico ou automático. 

 

11. A embreagem é um dispositivo que contribui para a colocação do veículo em movimento sem 

solavancos e torna possível o arranque e a mudança da velocidade (interligação do movimento do 

motor para a transmissão). Fazem parte da embreagem: 

I. O platô; 

II. O disco; 

III. O rolamento; 

IV. O alternador.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

12. Na coleta seletiva, qual a cor da lixeira destinada ao descarte correto do vidro? 

 
A) Verde. 

B) Amarelo.  

C) Azul. 

D) Vermelho. 

 

13. Dos materiais a seguir, assinale a alternativa que apresenta o único que não é reciclável: 

A) Acrílico.  

B) Garrafas Pet.  

C) Latas de alumínio.  

D) Papelão.  
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14. A Coleta Seletiva é um mecanismo de recolhimento dos resíduos, os quais são classificados de acordo 

com sua origem e depositados em contentores indicados por cores. Os descartes dos materiais de 

plástico devem ocorrer em lixeiras de cor: 

A) Branca. 

B) Vermelho.  

C) Cinza. 

D) Verde. 

 

15. “É a perda súbita, temporária e repentina da consciência, devido à diminuição de sangue e oxigênio no 

cérebro.” O trecho acima faz referência: 

A) A insolação. 

B) A fratura.  

C) Ao desmaio. 

D) A convulsão.  

 

16. Os ferimentos são as alterações mais comuns de ocorrer em acidentes de trabalho. Tendo em vista 

os primeiros socorros em ferimentos, analise: 

I. Os ferimentos podem inflamar e infeccionar muito rapidamente, dependendo do grau de limpeza e 

dos cuidados que forem tomados para prevenir a contaminação; 

II. Os ferimentos incisos são provocados por objetos cortantes, têm bordas regulares e causam 

sangramentos de variados graus, devido ao seccionamento dos vasos sanguíneos e danos a tendões, 

músculos e nervos; 

III. Os ferimentos contusos, chamados de lacerações, são lesões teciduais de bordas irregulares, 

provocados por objetos rombudos, através de trauma fechado sob superfícies ósseas, com o esmagamento 

dos tecidos. O sangramento deve ser controlado por compressão direta e aplicação de curativo e 

bandagens. 

Dos itens acima:  

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

17. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem correta 

das respostas, de cima para baixo. A higiene é muito importante para o nosso corpo e contribui para a 

nossa saúde e bem estar. Por isso, devemos: 

(__) - Tomar banho diariamente, escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia (depois das refeições), usar 

roupa limpa, cuidar dos cabelos e das unhas; 

(__) - Compartilhar toalhas e roupa íntima, como calcinhas, cuecas, sutiãs, com outras pessoas; 

(__) - Lavar as mãos antes das refeições. 

A) V – F – V.   

B) V – V – F. 

C) F – V – F. 

D) V – F – F. 
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18. As principais vantagens do desengraxante para limpeza de máquinas são: 

I. Remove graxas e óleos com facilidade;  

II. Não resseca borrachas ou mancha pinturas;  

III. Gera desconforto ao usuário durante a aplicação. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

19. São benefícios da organização no ambiente de trabalho, exceto: 

A) Maior facilidade de concentração.  

B) Mais eficiência nas atividades. 

C) Sentimento de infelicidade no trabalho. 

D) Execução mais produtiva. 

 

20. A imagem abaixo apresenta qual peça de um veículo? 

 
A) Bateria.  

B) Distribuidor.  

C) Embreagem.  

D) Calota. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: O texto abaixo foi retirado do livro Cabelos Molhados de Luís Pimentel. Leia-o 

atentamente e responda as questões de nº 21 a nº 23. 

 

 
 

21. Assinale a alternativa correta quanto à ideia principal do texto: 

A) Às vezes a natureza parece ser selvagem, mas na verdade trata-se do próprio ciclo de vida. 

B) Uma criança com febre pode ter sonhos delirantes. 

C) Só o colo de mãe nos afaga em momentos difíceis. 

D) Sonhos têm significados distintos. 

 

22. Em “Um preazinho bem pequeno”, o termo destacado pode ser definido como? 

A) Um mamífero carnívoro. 

B) Réptil da ordem dos ofídios. 

C) Um mamífero roedor. 

D) Uma espécie de lagarto. 

 

23. No trecho “Dois olhinhos pretos e miúdos, que nem duas jabuticabas.”, os termos destacados, exercem 

a função de: 

A) Substantivo. 

B) Adjetivo. 

C) Verbo. 

D) Interjeição. 
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24. Analise as frases a seguir: 

I. Nunca vi pessoa _________ dissimulada que ela. 

II. Vou de carro ________ preciso passar no posto e abastecer. 

III. As questões de português são as _______ fáceis. 

Assinale a alternativa que completa adequada e respectivamente as lacunas acima: 

A) Mais – Mas – Mais. 

B) Mais – Mais – Mais. 

C) Mais – Mas – Mas. 

D) Mas – Más – Mais. 

 

25. Na frase a seguir, exerce a função de pronome possessivo: 

“Hoje a noite é nossa!” 

A) Hoje. 

B) Noite. 

C) Nossa. 

D) É. 

 

26. Assinale a alternativa em que o sinal de pontuação esteja incorreto: 

A) Fala para mim, Joana, o que aconteceu com o seu marido? 

B) Tu come e me espera, tá ouvindo? 

C) Eu vou ali, volto já. 

D) Quem comeu o meu bolo! 

 

27. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase: 

A) Vou à escola de bicicleta. 

B) Vamos à cavalo. 

C) Trabalhava de sol à sol. 

D) Dedicou o livro à essa moça. 

 

28. Analise a frase a seguir: 

“Faz cinco dias que comecei a ler aquele livro e já estou no capítulo XIX.” 

Assinale a alternativa correta quanto à significação numeral do termo destacado: 

A) Dezenove. 

B) Dezoito. 

C) Onze. 

D) Vinte e um. 

 

29. Em “A criança dormiu”, o verbo destacado é classificado como: 

A) Verbo de ligação. 

B) Verbo transitivo. 

C) Verbo intransitivo. 

D) Verbo transito e intransitivo. 
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30. Leia a tirinha a seguir: 

 

 
                                                                                                                                                                (Quino. Mafalda) 

Das alternativas a seguir a que melhor descreve o balão do terceiro quadrinho é: 

A) Onomatopeia. 

B) Interjeição. 

C) Pleonasmo. 

D) Metáfora. 

  

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio, chamado também de:  
(Fonte adaptada: https://www.cvv.org.br// >acesso em 03 de setembro de 2019) 

A) Setembro Amarelo.  

B) Setembro Azul.  

C) Setembro Vermelho. 

D) Setembro Laranja.  

 

32. O ponto mais alto do estado de Santa Catarina é o: 

A) Morro dos Arredores.  

B) Morro Campo dos Padres. 

C) Morro da Boa Vista. 

D) Morro do Quiriri.  

 

33. O município de São José do Cedro - SC faz limite com qual país? 

A) Uruguai.  

B) Chile. 

C) Paraguai. 

D) Argentina. 
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34. De acordo com a Lei Orgânica de São José do Cedro – SC, o Município poderá dividir-se em distritos, 

segundo suas necessidades administrativas e o interesse de: 

A) Seus vereadores. 

B) Seus habitantes.  

C) Seus representantes. 

D) Seus governadores. 

 

35. Trata-se de um Revolta Brasileira que ocorreu em Minas Gerais: 

A) Revolta de Felipe dos Santos. 

B) Revolta dos Mascates. 

C) Revolta do Contestado.  

D) Revolução de Beckman.  

 

 

 


