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Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim
distribuídas:
05 (cinco) questões de Português
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais
10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos;





Você recebeu:
Caderno de Prova.
Cartão-resposta.













Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da
sala para que o substitua.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
Confira os dados que estão no cartão-resposta.
Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à
numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova.
Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E
que correspondem às alternativas da questão.
Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta.
Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que
corresponde à alternativa correta no cartão-resposta.
Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será
anulada.
Procure responder todas as questões.
Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar
possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartãoresposta.
Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta.
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PORTUGUÊS
01. Estou aqui sozinho
Minha vida está se destruindo
Ninguém quer saber de mim
Meus dias e noites são iguais
Estou “jogado às traças.”
No trecho “jogado às traças” significa que:
a) Está triste
b) Está magoado
c) Está esquecido
d) Está perdido
e) Está deprimido

02. Assinale a alternativa que completa corretamente:
Nem todas as pessoas ___________ o _____________ de participar da corrida ___________.
a)
b)
c)
d)
e)

terão – privilégio – beneficiente;
teram – previlégio – beneficiente;
terão – previlégio – beneficiente;
terão – privilégio – beneficente;
teram – previlégio - beneficente

03. Leia o texto e responda:
O operário pegou o minguado salário em notas fedorentas, rasgadas, imundas. Olhou para
o caixa com cara tão desconsolada que o caixa disse:
- Espero que você não tenha medo de micróbios!
- Micróbios? Que micróbios podem sobreviver com um salário desses?
Assinale a alternativa em que aparece um traço de humor.
a) O operário pegou o minguado salário.
b) Espero que não tenha medo de micróbios!
c) Que micróbios podem sobreviver com um salário desses?
d) Notas fedorentas, rasgadas e imundas.
e) Minguado salário.
04. No texto “Não permita que pessoas com o péssimo hábito de serem negativas, derrubem as
melhores e mais sábias esperanças de nosso coração!”
As palavras “permita, pessoas, nosso” são, respectivamente:
a) verbo, substantivo, adjetivo;
b) verbo, adjetivo, pronome;
c) adjetivo, substantivo, verbo;
d) verbo, substantivo, pronome;
e) verbo, substantivo, substantivo.
05. No texto “Ele vivia feliz com sua família naquela casinha em meio à natureza e parecia estar
mais perto de Deus, com os animais, pássaros e aquela vida simples.”
No texto, a expressão “naquela casinha! dá ideia de:
a) Causa.
b) Explicação.
c) Lugar.
d) Tempo.
e) Consequência

CONHECIMENTOS GERAIS
06. Assinale a alternativa que apresenta um município que não faz divisa com a cidade de Rio
Negrinho.
a) São Bento do Sul, Mafra, Corupá.
b) Rio Negro, Itaiópolis, Rio dos Cedros.
c) Mafra, Campo Alegre, São Bento do Sul.
d) Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Mafra.
e) Corupá, São Bento do Sul, Rio Negro.

07. Qual foi primeiro país onde foi vacinada a primeira pessoa contra a Covid 19 em dezembro
de 2020:
a) China
b) Japão
c) Estados Unidos
d) Índia
e) Inglaterra

08. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de PIX (Fonte: www.bcb.gov.br):
a) São um conjunto de pagamentos para o banco.
b) É uma forma de pagamento online.
c) É um plano de investimentos do Banco do Brasil.
d) É um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.
e) É uma forma de investimentos financeiros.

09. A instalação do Município de Rio Negrinho, ocorreu em 27 de fevereiro de 1954, tendo
como prefeito nomeado (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. Os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri são (Fonte:
www.quiriri.com.br ):
a) Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre.
b) Joinville, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho.
c) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá.
d) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Jaraguá do Sul.
e) Joinville, Corupá e Campo Alegre

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, para conduzir veículos escolares, o motorista deve
necessariamente ter:
a) Mais de 18 anos e habilitação na categoria “B”.
b) Mais de 21 anos e habilitação na categoria “B”.
c) Mais de 18 anos e habilitação na categoria “D”.
d) Mais de 18 anos e habilitação na categoria “D”.
e) Mais de 21 anos e habilitação na categoria “D”.

12. Um condutor foi flagrado trafegando a 30% a cima da velocidade máxima permitida, sendo que no
local a velocidade máxima permitida era de 70 km/h. De acordo com o artigo 218 do CTB, esse
condutor cometeu uma infração e terá como penalidade multa de:
a) R$ 880,41.
b) R$ 195,23.
c) R$ 153,97.
d) R$ 130,16.
e) R$ 106,47.

13. O painel de instrumentos foi projetado de modo a informar ao condutor, as principais condições de
uso e funcionamento do veículo. O ícone abaixo presente no painel de instrumentos indica:

a) Para avisar que há algum problema com o sistema de injeção do veículo.
b) A rotação do motor (RPM- rotações por minuto) e ajuda a determinar o momento certo para a
troca de marchas.
c) Quer dizer que um dos ocupantes do veículo não colocou o cinto.
d) Luz de advertência que indica que o combustível está acabando.
e) A temperatura do motor, servindo de alerta para situações de superaquecimento causadas
por falhas no sistema de refrigeração que podem danificar o motor e comprometer seu
funcionamento.

14. Marque a alternativa que indica as funções básicas dos óleos lubrificantes:
I - Aumentar o desgaste de materiais que se atritam, tais como mancais das bielas, comando de
válvulas e árvore de manivelas, paredes do cilindro com os anéis;
II - Fazer uma compensação do espaço livre entre as peças móveis;
III - Limpar o motor, impedindo a formação de depósitos de carvão (para isso o óleo possui elementos
detergentes em sua composição).
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.
e) Todos os itens estão incorretos

15. Em vários acidentes, o condutor e os demais envolvidos não são profissionais de resgaste e, por
isso, devem se limitar a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro. Um dos
procedimentos que podem agravar a situação das vítimas é de movimentá-la, pois pode levar a:
a) Hemorragia interna.
b) Sangramento abundante.
c) Desmaio.
d) Lesões, fraturas com danos irreversíveis.
e) Convulsão.

16. A execução dos primeiros socorros é um diferencial importante que pode salvar vidas. No caso
de uma vítima de convulsão, não é recomendado:
a) Evitar que a vítima caia bruscamente ao chão.
b) Permanecer ao lado da vítima até que ela recupere a consciência;
c) Proteger a vítima de objetos que possam machucá-la.
d) Tentar controlar os movimentos convulsivos da vítima.

e)

Verificar se há algum objeto obstruindo as vias aéreas da vítima.

17. Analise a figura para responder à questão:

A placa de regulamentação acima indica:
a) Proibido trânsito de veículos automotores
b) Proibido ultrapassar
c) Proibido estacionar
d) Circulação exclusiva de ônibus
e) Dê a preferência

18. Analise a figura para responder à questão:

A placa de Advertência acima indica:
a) Declive ou aclive acentuado
b) Área Rural
c) Área com desmoronamento
d) Circulação exclusiva de Carro
e) Curva acentuada à esquerda ou à direita

19. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível
constitui infração:
a) Levíssima.
b) Grave.
c) Leve.
d) Gravíssima.
e) Média

20. Marque a alternativa que completa corretam a frase:
Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no
monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o ___________________.
a) DETRAN
b) CONTRAN
c) CNJ
d) CNMP
e) RENAVAN

