
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Santa Helena 
Edital de Processo Seletivo nº 05/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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 conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. 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 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 02h30min, 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: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
Dentre         as         afirmações         abaixo         assinale         (C)         nas         que
estão         corretas         e         (E)         nas         que         estão         erradas:

(__)O         condutor         que         conduz         de         forma         econômica
tem         como         objetivo         principal         evitar         acidentes         durante
seu         percurso.

(__)O         Código         de         trânsito         diz         que,         "transitar         com         o
veículo         produzindo         fumaça,         gases         ou         partículas         em
níveis         superiores         aos         fixados         pelo         Contran
(Conselho         Nacional         de         Trânsito)",         é         uma         infração
leve         e         não         possui         penalidades.

(__)As         manutenções         preventivas         são         responsáveis
pelo         aumento         da         vida         útil         dos         veículos.

(__)A         colisão         com         veículo         da         frente         pode         se         dar         por
desatenção         do         condutor         que         está         logo         atrás         e         não
respeitar         as         distâncias         mínimas         de         segurança.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima
para         baixo:

(A) E,         E,         C,         E.

(B) E,         E,         C,         C.

(C) C,         C,         C,         C.

(D) E,         C,         C,         C.

Questão 02
Ao         levar         seu         veículo         para         fazer         uma         revisão         de
rotina,         o         mecânico         informou         que         a         junta
homocinética         estava         com         problemas,         essa         peça         é
responsável         por?

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Transferir         força         do         motor         para         as         rodas         de
tração.

(B) Transferir         força         do         motor         para         bomba         de         água.

(C) Transferir         força         do         motor         para         bomba         do         ar
condicionado.

(D) Transferir         força         do         motor         para         ventoinha         do
sistema         de         arrefecimento.

Questão 03
Dentre         os         itens         abaixo,         aponte         quais         o         condutor
deve         observar         diariamente         antes         de         dar         partida         no
veículo:

1.Nível         do         fluido         de         freio.

2.Nível         de         líquido         de         arrefecimento.

3.Nível         do         óleo.

4.Calibragem         dos         pneus.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Apenas         o         item         3         está         correto.

(B) Todos         os         itens         estão         corretos.

(C) Todos                  os         itens         estão         incorretos.

(D) Apenas         o         item         1         está         correto.

Questão 04
O         condutor         que         pretende         iniciar         o         sua         vida         laboral
na         área         de         transporte         escolar,         deve         atender         alguns
requisitos.         Dentre         as         alternativas         abaixo,         marque         as
que         indicam         esses         requisitos         necessários:

I.Ter         idade         superior         a         vinte         e         um         anos.

II.Ser         habilitado         na         categoria         B.

III.Ser         habilitado         na         categoria         D.

IV.Não         ter         cometido         mais         de         uma         infração
gravíssima         nos         12         (doze)         últimos         meses.

V.Ser         habilitado         a         mais         de         4         anos.

(A) Apenas         as         alternativas         (I,         III,         IV)         estão         corretas.

(B) Apenas         as         alternativas         (I,         III,         V)         estão         corretas.

(C) Apenas         as         alternativas         (I,         II,         IV)         estão         corretas.

(D) Apenas         as         alternativas         (II,         III,         IV)         estão         corretas

Questão 05
Observe         as         frases         abaixo         e         marque         (C)         para         as
alternativas         corretas         e         (E)         para         as         alternativas
erradas:

(__)Suspensão         do         direito         de         dirigir         está         previsto         no
artigo         nº         256         do         Código         de         Trânsito         Brasileiro.

(__)O         condutor         que         possui         habilitação         categoria         C,
está         apto         a         conduzir         veículos         de         transporte         de
carga,         cujo         peso         bruto         total         exceda         a         3,5         toneladas.

(__)O         Condutor         de         veículo         motorizado         de         duas         ou
três         rodas,         com         ou         sem         carro         lateral,         deve         possuir
habilitação         categoria         B.

(__)As         ordens         do         agente         de         trânsito         sobrepõe         as
normas         de         circulação         e         outros         sinais.
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Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima
para         baixo:

(A) C,         E,         E,         C.

(B) E,         C,         E,         C.

(C) C,         C,         E,         C.

(D) C,         C,         E,         E.

Questão 06
Os         condutores         tem         por         obrigação         portar
documentos         para         conduzir         veículos.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que
corresponde         a         este         documento:

(A) CPF         e         CRLV.

(B) Todas         as         opções         estão         corretas.

(C) CNH         e         IPVA.

(D) CNH         e         CRLV.

Questão 07
O         artigo         número         256         do         Código         de         Trânsito
Brasileiro         (CTB         ),         temos         as         6         (seis)         penalidades
administrativas         a         serem         aplicadas         pelas
autoridades         de         trânsito         no         âmbito         de         seu         trabalho.

Dentre         as         alternativas         abaixo,         marque         quais         são
estas         penalidades:

I.Advertência         por         escrito.

II.Multa.

III.Suspensão         do         direito         de         dirigir.

IV.Cassação         da         Carteira         Nacional         de         Habilitação.

V.Cassação         da         Permissão         para         Dirigir.

VI.Frequência         obrigatória         em         curso         de         reciclagem.

VII.Advertência         por         telefone.

VIII.Cassação         do         direito         de         sair         na         rua.

(A) Apenas         as         alternativas         (I,         II,         III,         IV,         V,         VI)         estão
corretas.

(B) Apenas         as         alternativas         (II,         III,         IV,         V,         VII,VIII)
estão         corretas.

(C) Apenas         as         alternativas         (I,II,         III,         IV,         V,         VIII)         estão
corretas.

(D) Apenas         as         alternativas         (I,         II,         III,         IV,         V,         VII)         estão
corretas.

Questão 08
Os         Equipamentos         de         Proteção         Individual         devem
possuir         o         número         de         CA,         número         esse         que         indica         a
validade         e         certifica         o         equipamento         e         sua         eficácia.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         CORRETA         para
a         sigla         CA:

(A) Certificado         de         Aconselhamento         (CA)         dos
Equipamentos         de         Proteção         Individual.

(B) Certificado         de         Aprovação         (CA)         dos
Equipamentos         de         Proteção         Individual.

(C) Certificado         de         Anomalias         (CA)         dos
Equipamentos         de         Proteção         Individual.

(D) Certificado         de         Autonomia         (CA)         dos
Equipamentos         de         Proteção         Individual.

Questão 09
Observe         a         imagem         da         placa         de         sinalização         logo
abaixo         e         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Vento         lateral.

(B) Área         litoranea.

(C) Aeroporto.

(D) Animais.

Questão 10
Observe         a         imagem         do         pneu         abaixo:

AGENTE DE APOIO OPERACIONAL 3



Marque         a         opção         que         corresponde         as         informações
contidas         dentro         da         área         circulada:

(A) Respectivamente         da         esquerda         para         direita:
Altura         da         seção         em         (%),         Velocidade,         Diâmetro.

(B) Respectivamente         da         esquerda         para         direita:
Altura         da         seção         em         (%),         Largura,         Carga.

(C) Respectivamente         da         esquerda         para         direita:
Largura,         Altura         da         seção         em         (%),         Diâmetro.

(D) Respectivamente         da         esquerda         para         direita:
Altura         da         seção         em         (%),         Largura,         Diâmetro.

Questão 11
Os         carros         modernos         possuem         uma         peça
popularmente         chamada         de         BURRINHO.         Marque         a
alternativa         que         corresponde         ao         sistema         que         esta
peça         pertence:

(A) Embreagem.

(B) Arrefecimento.

(C) Ar         condicionado.

(D) Freio.

Questão 12
Marque         a         alternativa         que         indica         a         ordem         correta         de
prevalência         das         sinalizações         segundo         o         artigo
número         89         do         código         de         transito         brasileiro         (CTB).

(A) I.As         ordens         do         agente         de         trânsito         sobre         as
normas         de         circulação         e         outros         sinais.

II.As         indicações         do         semáforo         sobre         os         demais
sinais.

III.As         indicações         dos         sinais         sobre         as         demais
normas         de         trânsito.

(B) I.As         ordens         do         agente         de         trânsito         sobre         as
normas         de         circulação         e         outros         sinais.

II.As         indicações         dos         sinais         sobre         as         demais
normas         de         trânsito.

III.As         indicações         do         semáforo         sobre         os         demais
sinais.

(C) I.As         indicações         do         semáforo         sobre         os         demais
sinais.

III.As         indicações         dos         sinais         sobre         as         demais
normas         de         trânsito.

III.As         ordens         do         agente         de         trânsito         sobre         as
normas         de         circulação         e         outros         sinais.

(D) I.As         indicações         do         semáforo         sobre         os         demais
sinais.

II.As         ordens         do         agente         de         trânsito         sobre         as
normas         de         circulação         e         outros         sinais.

III.As         indicações         dos         sinais         sobre         as         demais
normas         de         trânsito.

Questão 13
A         norma         regulamentadora         NR         06,         trata         sobre         os
Equipamentos         de         Proteção         Individual,         e         as
obrigações         do         empregador         e         do         empregado         em
relação         ao         EPI.         Analise         as         assertivas         abaixo         sobre
as         obrigações         do         empregador:

I.Adquirir         o         EPI         adequado         ao         risco         de         cada
atividade.

II.Substituir         o         EPI         imediatamente,         quando
danificado         ou         extraviado.

III.Responsabilizar-se         pela         higienização         e
manutenção         periódica.

IV.Responsabilizar-se         pela         guarda         e         conservação.

V.Usar,         utilizando-o         apenas         para         a         finalidade         a         que
se         destina.

Após         a         análise,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Apenas         as         alternativas         I,         IV,         V         estão         corretas.

(B) Apenas         as         alternativas         IV,         V         estão         corretas.

(C) Apenas         as         alternativas         I,         II,         IV         estão         corretas.

(D) Apenas         as         alternativas         I,         II,         III         estão         corretas.

Questão 14
Dentre         as         inúmeras         luzes         contida         nos         painéis         dos
veículos,         está         a         representada         na         imagem         abaixo:
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Assinale         a         alternativa         CORRETA         para         sua
indicação:

(A) Indicador         de         temperatura         alta.

(B) Pisca         alerta.

(C) Pressão         do         óleo.

(D) Aviso         do         freio         de         estacionamento.

Língua Portuguesa

Questão 15
Uma         das         alternativas         contém         a         resposta         CORRETA
à         pergunta         formulada.         Marque-a:

(A) Ainda         há         uma         trouxa         de         roupas         para         coser         ou
cozer?         Coser.

(B) Um         equipamento         com         defeito         deve         ir         ao
concerto         ou         ao         conserto?         Concerto.

(C) Amarra-se         ao         dorso         de         um         cavalo         uma         cela         ou
uma         sela?         Cela.

(D) O         artigo         referido         está         inserto         ou         incerto         no
jornal?         Incerto.

Questão 16
Leia         os         períodos         a         seguir:

I.A         reação         daquele         homem         foi,         no         mínimo,         suspeita.

II.O         primeiro         homem         a         pisar         na         lua,         o         americano
Neil         Armstrong,         ganhou         um         filme         em         sua
homenagem.

III.São         considerados         grupo         de         risco         para
agravamento         da         COVID-19         os         portadores         de
doenças         crônicas,         como         diabetes         e         hipertensão,
asma,         doença         pulmonar         obstrutiva         crônica,         e
indivíduos         fumantes,         acima         de         60         anos,         gestantes,
puérperas         e         crianças         menores         de         5         anos.

IV.Chico         Buarque,         o         famoso         cantor         e         compositor

brasileiro,         lançou         um         livro         de         contos         referentes         a
algumas         de         suas         composições.

Conforme         norma-padrão         da         língua         portuguesa,         as
vírgulas         empregadas         justificam-se         pelas         mesmas
razões         em:

(A) Apenas         II,         III         e         IV.

(B) Apenas         II         e         IV.

(C) Apenas         I         e         III.

(D) I,         II,         III         e         IV.

Questão 17
Assinale         a         alternativa         na         qual         a         palavra         mesmo         ou
mesma         está         empregada         da         maneira         CORRETA:

(A) Esta         via         é         mesma         correta?

(B) Ela         mesma         decidiu         que         o         ajudaria.

(C) Mesma         satisfeita,         Joaquina         não         parava         de
comer.

(D) Eles         mesmo         que         me         abordaram.

Conhecimentos Gerais

Questão 18
No         teor         da         Lei         Orgânica         de         Santa         Helena/SC         no
que         trata         dos         direitos         dos         servidores         municipais
NÃO         consta:

(A) Irredutibilidade         de         vencimentos,         salvo         o
disposto         em         convenção         ou         acordo         coletivo.

(B) Vencimento         base,         fixado         em         lei         local,         com
reajustes         periódicos.

(C) Abono         natalino,         com         base         na         remuneração
integral         ou         no         valor         dos         proventos         de
aposentadoria.

(D) Remuneração         do         trabalho         noturno         igual         à         do
diurno.

Questão 19
O         município         de         Santa         Helena/SC,         está         situado         na
região         oeste         do         estado         de         Santa         Catarina         e         tem
como         cidades         limítrofes:

(A) Paraíso,         Descanso,         Bandeirante         e         Tunápolis.

(B) Belmonte,         Descanso,         Paraíso         e         Tunápolis.

(C) Belmonte,         Descanso,         Iporã         do         Oeste         e
Tunápolis.

(D) Descanso,         Iporã         do         Oeste,         Bandeirante         e
Tunápolis.
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Questão 20
O         estado         de         Santa         Catarina         possui         uma         vasta
diversidade         econômica,         caracterizando-se         pela
divisão         em         complexos,         de         acordo         com         as         atividades
que         exercem.         Desta         forma,         as         atividades         que         se
destacam         na         região         oeste         são:

(A) Confecção         e         indústria         naval.

(B) Produção         alimentar         e         de         móveis.

(C) Indústria         automobilística         e         têxtil.

(D) Indústria         pesqueira         e         de         tecnologia.
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