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CADERNO
D E P R O VA

2C4 Motorista
Instruções
GOVERNO MUNICIPAL DE

Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

PINHALZINHO

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!

CONCURSO
PÚBLICO

Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado
da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

21 de outubro

30 questões

8h30 às 11h30

3h de duração*

Boa Prova!

.
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Língua Portuguesa

5 questões

1. Leia atentamente o texto abaixo.
Tentação que faz bem
Todo mundo já ouviu falar que chocolate pode fazer
bem para a saúde. A boa notícia é que, ao que tudo
indica, é verdade. Ainda bem! Cada vez mais estudos
apontam que os produtos com cacau podem melhorar os sistemas imunológico e cardiovascular. Há também indícios de benefícios psicológicos e metabólicos,
conforme indica a pesquisa do Instituto Nacional de
Saúde dos EUA, que fez um apanhado esclarecedor do
que já se sabe até hoje sobre o assunto.
Mas ao mesmo tempo que a ciência concorda sobre
os benefícios aparentes do consumo do alimento, ela
também reforça que não é qualquer tipo que pode
ajudar a proteger a saúde. Para consumir sem culpa, é
fundamental escolher a variedade certa, na dose ideal.
Afinal, a associação dos chocolates com o desenvolvimento de doenças como o diabetes tem embasamento: existem muitas versões açucaradas e cheias
de gorduras que, quando consumidas em excesso,
podem causar problemas de saúde.
In REVISTA VERSAR. Santa Catarina, NSC, edição de 11 e 12 de
agosto de 2018.

2. Assinale a alternativa em que a divisão silábica de
todas as palavras foi feita corretamente.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

va-rie-da-de • saú-de • ex-ces-so • i-de-i-a
va-rie-da-de • sa-ú-de • ex-ce-sso • i-de-i-a
va-ri-e-da-de • sa-ú-de • ex-ce-sso • i-dei-a
va-ri-e-da-de • sa-ú-de • ex-ces-so • i-de-i-a
va-ri-e-da-de • sa-ú-de • ex-ces-so • i-dei-a

3. Assinale a alternativa que contém o plural correto
dos substantivos CIDADÃO • GIRASSOL • TERÇA-FEIRA.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

cidadões • girassóis • terças-feira.
cidadões • girassóis • terças-feiras.
cidadões • girassóes • terças-feira.
cidadãos • girassóis • terças-feiras.
cidadãos • girassóes • terça-feiras.

4. Qual o coletivo de abelha?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

bando
abelhas
enxame
cardume
insetos

Assinale a alternativa correta de acordo com o texto.
a. Check-square O consumo do chocolate pode ser bom para a
saúde.
b. SQUARE O diabetes é causado principalmente pelo consumo do chocolate.
c. SQUARE O consumo do chocolate não traz benefício
algum.
d. SQUARE Há vários benefícios para a saúde no consumo
de chocolate, porém nenhum benefício psicológico ou metabólico.
e. SQUARE O Instituto Nacional de Saúde dos EUA não
aprova o consumo de chocolate de nenhum
tipo.

5. Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Barcaça é o diminutivo de barca.
Casebre é o aumentativo de casa.
Palacete é o aumentativo de palácio.
Pedregulho é o diminutivo de pedra.
Sineta é o diminutivo de sino.
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Temas de Atualidade

5 questões

6. Leia com atenção o texto apresentado a seguir.
Fundado em dezembro de 1961, o município de
Pinhalzinho se localiza             do
Oeste Catarinense e foi colonizado por imigrantes que
se deslocaram                .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

nas terras • de Criciúma
na microrregião • da Itália
na mesorregião • do Rio Grande do Sul
na fronteira • do Vale do Itajaí
na região • de Chapecó

8. Em maio de 2018 ocorreram no Brasil manifestações sociais que duraram mais de dez dias. Elas provocaram o desabastecimento de combustíveis e gêneros
alimentícios e ficaram conhecidas como:
a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Paralisação portuária.
Greve dos caminhoneiros.
Greve dos petroleiros.
Impeachment é golpe.
Mobilização em defesa da Lava Jato.

9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) sobre a Copa do Mundo FIFA de 2018.
(
(
(
(
(

7. Analise as afirmativas abaixo acerca da economia
do Município de Pinhalzinho.
1. O município conta com um parque industrial
diversificado.
2. A agroindústria, ao lado dos setores têxtil e
mecânico, se destaca.
3. Na economia destaca-se também a produção
de leite e derivados.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

) A Rússia foi o país que sediou a competição.
) A Seleção da Alemanha eliminou a Seleção
Brasileira.
) A Seleção da França sagrou-se campeã.
) A Seleção Russa disputou a partida final.
) O croata Luka Modric foi eleito o melhor
jogador.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•F•V•F•V
V•F•V•F•F
V•F•F•V•F
F•V•V•F•V
F•V•F•V•V

10. Assinale a alternativa correta sobre a operação
Lava Jato.
a. SQUARE O Supremo Tribunal Federal liberou Ricardo
Cunha da prisão.
b. SQUARE O presidente Michel Temer foi condenado por
corrupção ativa.
c. SQUARE Dilma Rousseff teve seus direito políticos cassado por 10 anos.
d. Check-square Entre os juízes destaca-se a atuação de Sérgio
Moro.
e. SQUARE O ex-governador Raimundo Colombo foi condenado por lavagem de dinheiro.
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Higiene e Segurança no Trabalho 10 questões
11. Analise os procedimentos para a lavagem das
mãos abaixo:
1. Enxaguar as mãos.
2. Fechar a torneira com o auxílio de papel-toalha.
3. Abrir a torneira com a mão não dominante
e molhar as mãos, sem encostar-se à pia ou
lavatório.
4. Ensaboar as mãos, friccionando a palma, o
dorso, os espaços interdigitais, polegar, articulações, unhas e extremidades, dedos, punhos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta para este procedimento.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

1•2•3•4
1•3•2•4
1•3•4•2
2•3•4•1
3•4•1•2

12. Além da correta lavagem constante das mãos
para a higiene do trabalho, ela pode ser complementada, dependendo das condições do ambiente, com:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Uso de álcool gel.
Uso de solução glutaraldeídeo.
Uso de solução de álcool iodado.
Uso de solução de ácido acético ( vinagre).
Uso complementar de detergentes solúveis.

13. As doenças produzidas, adquiridas ou desencadeadas pelo exercício da atividade ou em função de
condições especiais de trabalho são caracterizadas
como:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Doenças comunitárias.
Doenças ocupacionais.
Doenças neurológicas.
Doenças ósteomusculares.
Doenças infectocontagiosas

14. Nas atividades laborais que envolvem o manuseio de pacientes em Unidades Locais de Saúde ou
Unidades de Pronto Atendimento, o procedimento de
lavagem das mãos deve ser realizado sempre:
a. SQUARE Antes do atendimento individual, e antes e
após uso do banheiro.
b. SQUARE Depois do atendimento individual, e antes uso
do banheiro.
c. Check-square Entre procedimentos, antes e após o atendimento individual, ao adentrar e antes de sair
do ambiente de trabalho, antes e após uso do
banheiro.
d. SQUARE Depois do atendimento individual, e após uso
do banheiro.
e. SQUARE Antes e após o atendimento individual em procedimentos que tiverem contato com líquidos
corporais.

15. Em relação aos primeiros socorros, a primeira
medida que deve ser tomada em caso de queimaduras, por exemplo com líquidos aquecidos, deve ser:
a. SQUARE Aplicar imediatamente um óleo hidratante ou
na ausência óleo de girassol de cozinha.
b. SQUARE Aplicar imediatamente uma pomada de queimaduras tipo sulfadiazina de prata.
c. SQUARE Aplicar produtos naturais não agressivos, tipo
mel, clara de ovo, etc.
d. Check-square Irrigar imediatamente com água corrente à
temperatura ambiente até passar a dor.
e. SQUARE Mergulhar a região queimada em um balde ou
bacia com água gelada.

16. O conjunto de procedimentos que visam impedir
a introdução de germes patogênicos em determinado
organismo, ambiente e objetos, no cuidado com a limpeza e higiene de tudo que nos cerca, é chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Assepsia.
Antissepsia.
Esterilização.
Escarificação.
Descontaminação.
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17. Com o objetivo de orientar o fluxo de pessoas,
materiais, equipamentos e a frequência necessária
de limpeza, existe a necessidade de classificação das
áreas para o adequado procedimento de limpeza.

20. Em relação à prevenção de doenças no ambiente
de trabalho, a transmissão de doenças respiratórias
como gripe e resfriado comum pode ocorrer com
maior risco:

Assim, áreas não ocupadas por pacientes e onde não
se realizam procedimentos clínicos são classificadas
como:

a. SQUARE No contato com corrosivos e toxinas como
fenóis.
b. SQUARE No manuseio de substâncias tóxicas ou irritativas como aerossóis ou fumaças.
c. SQUARE No contato com líquidos ou secreções corporais sem o uso prévio de EPIs adequados.
d. Check-square Em ambientes fechados, nos meses de inverno,
com aglomeração de trabalhadores.
e. SQUARE Na exposição às áreas infestadas com vetores
de doenças transmissíveis, como por exemplo,
o mosquito Aedes aegypti.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Áreas neutras.
Áreas estéreis.
Áreas não críticas.
Áreas semicríticas
Áreas de isolamento.

18. O processo de limpeza diária de todas as áreas
críticas, objetivando a manutenção do asseio, o abastecimento e a reposição dos materiais de consumo
diário (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha
interfolhado etc.), a coleta de resíduos de acordo com
a sua classificação, higienização molhada dos banheiros, limpeza de pisos, superfícies horizontais e equipamentos mobiliários, proporcionando ambientes
limpos e agradáveis é chamado de:

21. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro,
um condutor que dirigir veículo com validade da
Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de
trinta dias comete uma infração:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Limpeza terminal.
Limpeza asséptica.
Limpeza antisséptica.
Limpeza concorrente.
Limpeza descontaminante.

Conhecimentos Específicos

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

10 questões

ultraleve.
leve.
média.
grave.
gravíssima.

19. Em relação aos EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual), luvas de borracha, para a proteção das
mãos, são usadas em diferentes colorações.

22. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a
cada infração grave cometida são computados quantos pontos ao condutor infrator?

Para superfícies onde a sujidade é maior (lixeiras, pisos,
banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações
na parte alta, etc.), ela deve ser de cor:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Preta.
Verde.
Branca.
Amarela.
Vermelha.
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SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

três
quatro
cinco
seis
sete
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23. A distância que se deve manter entre o seu
veículo e o que vai logo a sua frente, de forma que
você possa parar, mesmo em uma emergência, sem
risco de colisão com o veículo que vai a sua frente, é
denominada:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Distância de seguimento.
Distância de aritmética.
Distância de cálculo.
Distância de mobilidade.
Distância de insegurança.

24. Qual o significado da
placa ilustrada ao lado?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

sentido único
curva à direita
via lateral à direita
curva acentuada à direita
curva acentuada em “S” à direita

25. As linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido
são de cor:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

preta.
branca.
laranja.
amarela.
vermelha.

26. O dispositivo que permite ao condutor determinar a trajetória do veículo é chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

pneu.
direção.
chave de seta.
caixa de câmbio.
amortecedor.

27. Manutenção das vias aéreas com estabilização
do pescoço, assegurar uma boa respiração e manter
funcionando a circulação são passos do SBV e são
chamados de:
a. SQUARE “ABC da manutenção” que é um conjunto de
procedimentos que visa manter imobilizada até
a chegada de auxílio especializado.
b. SQUARE “ABC da imobilização” que é um conjunto de
procedimentos desencadeados na vítima até a
chegada de auxílio especializado.
c. SQUARE “ABC da manutenção” que é um conjunto de
procedimentos encadeados em sequência fixa,
que visa manter a vítima até a chegada de auxílio especializado.
d. SQUARE “ABC da reanimação” que é um conjunto de
procedimentos encadeados em sequência fixa,
que visa manter a vítima tranquila até a chegada de auxílio especializado.
e. Check-square “ABC da reanimação” que é um conjunto de
procedimentos encadeados em sequência fixa,
que visa manter as funções vitais mínimas da
vítima (respiração e circulação) até a chegada
de auxílio especializado.

28. Um motorista presencia um acidente com vítimas
graves, sendo que uma delas está com hemorragia de
um ferimento externo.
O que ele deve fazer para controlar o sangramento?
a. Check-square Fazer uma compressão no local do ferimento
com gaze ou pano limpo.
b. SQUARE Fazer um torniquete no local e lavar com água
limpa.
c. SQUARE Fazer uma atadura e usar algum produto com
álcool para limpar o local do ferimento.
d. SQUARE Comprimir com a mão e após fazer um torniquete até parar o sangramento.
e. SQUARE Não mexer no local e chamar socorro o mais
breve possível.
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29. Nos motores dos automóveis, o componente que
comprime a mistura de ar e combustível na câmara de
combustão é chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

anel.
biela.
pistão.
válvula.
turbina.

30. Os motores dos veículos produzem energia mecânica (força) que chega até as rodas através do sistema
de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

pressão.
suspensão.
lubrificação.
transmissão.
alimentação.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

G R A D E D E R E S P O S TA S
1

16

2

17

3

18

4

19

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

20

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

GOVERNO MUNICIPAL DE

PINHALZINHO

.

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
http://www.fepese.org.br

