
 

  

 
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UnC  

PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EDITAL N° 013/2021 - DE 

PROCESSO SELETIVO 
 

 
 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO ( ENCANADOR) 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 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 cartão-
resposta. 

 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) terão – privilégio – beneficiente; 
b) teram – previlégio – beneficiente; 
c) terão – previlégio – beneficiente; 
d) terão – privilégio – beneficente; 
e) 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. Observando a imagem abaixo o processo de tratamento de água passa por várias etapas 
até chegar a distribuição final. Sendo assim assinale a resposta correta que identifica o 
processo de “Decantação”? 

http://www.bcb.gov.br/
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia
http://www.quiriri.com.br/


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) neste processo, a água passa por grandes tanques para separar os flocos de sujeira 
formados na etapa anterior.  

b) neste processo, a água passa por pequenos tanques para separar a sujeira formada 
na etapa seguinte.  

c) a água atravessa tanques formados por pedras, areia e carvão antracito.  
d) eles são responsáveis por reter a sujeira que restou da fase de decantação. 
e) é um processo de agregação de partículas de duas etapas no qual muitas partículas 

pequenas formam poucos flocos grandes. 
 
12. Os principais materiais que vem sendo utilizados em sistemas de coleta e transporte de 
esgoto são: 

a) tubos de concreto e plástico. 
b) tubos de cerâmica e plástico. 
c) tubos de plástico, concreto e ferro fundido dúctil. 
d) tubos de cerâmica, plástico, concreto e ferro fundido dúctil. 
e) tubos de cerâmica e ferro fundido dúctil. 

 
13. A Argamassa Polimérica deve ser aplicada respeitando um dos seguintes aspectos:  
 

a) o assentamento da primeira fiada com argamassa não deve ocorrer de modo que as 
irregularidades no sistema de piso sejam minimizadas, ou que não seja garantido o uso de 
piso com planicidade adequada;   

b) o composto polimérico deve ser aplicado em no mínimo dois cordões na horizontal, sendo a 
espessura anterior ao assentamento de 10 mm ± 2 mm sobre a superfície de assentamento 
(do bloco ou tijolo);   

c) cas juntas verticais entre blocos não devem ser preenchidas;  
d) na composição das paredes, os compostos poliméricos não podem ser empregados no 

encunhamento. 
e) o composto polimérico não deve ser aplicado em no mínimo três cordões na horizontal, sendo 

a espessura anterior ao assentamento de 12 mm ± 4 mm sobre a superfície de assentamento 
(do bloco ou tijolo);   

 
14. Existem cores para identificação de tubulações, sendo assim a cor “Vermelho” se refere? 
 

a) equipamento de proteção a combate a incêndio. 
b) inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade. 
c) ar comprimido. 
d) ácido. 
e) eágua.  



 

  

 
 
 
15. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nas empresas é regulamentado pela NR-
06. A mesma diz respeito à qual das obrigações relacionada abaixo? 
 

a) das empresas fornecerem os itens necessários para que os funcionários se protejam de possíveis 
riscos à sua segurança ou saúde no ambiente de trabalho. 

b) para haver problemas e garantir a segurança dos colaboradores, esse tipo de equipamento pode 
ser utilizado.   

c) eles não precisam ser indicados com o Certificado de Aprovação – CA.  
d) esse documento é expedido pelos órgãos competentes pelas fiscalizações e não garantem a 

qualidade dos produtos utilizados. 
e) outro ponto importante da norma é que ela não aponta quais são as obrigações dos funcionários e 

patrões em relação ao uso de EPIs, pois ambos têm responsabilidades. 
 
16. É de obrigação das empresas adotar políticas de proteção contra incêndios. Para isso, é preciso 
seguir qual das NR? 
 

a) NR 6 
b) NR 2 
c) NR 23  
d) NR 7 
e) NR 17 

 
17. Escavação com utilização de máquinas, o operador deverá: 
 

a) Sempre que for possível o operador de máquinas não deverá ser orientado para tais riscos, 
pois o mesmo já sabe como operar. 

b) O operador de máquinas deverá ser orientado para tais riscos e, se for necessário, deverá ter 
auxiliar para orientar a operação da máquina dando maior segurança na execução dos 
serviços. Sempre que for possível, a rede elétrica do local deverá ser desligada. 

c) O operador de máquinas não deverá ser orientado pois o mesmo já tem noção de segurança 
na execução dos serviços.  

d) Sempre que for possível, a rede elétrica do local deverá ser mantida ligada. 
e) O operador de máquinas corre risco se for executar o serviço com rede elétrica desligada. 

 
 
18. O projeto de execução das escavações a céu aberto deve respeitar as condições exigidas 
pela NBR? 
 

a) NBR 9.061/85 
b) NBR 9.061/86 
c) NBR 9.062/85 
d) NBR 9.065/85 
e) NBR 9.061/84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr23.htm


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. A ferramenta que aparece na imagem a seguir é utilizada para: 
 

 
 

a) abrir roscas em tubos galvanizados.  
b) cortar tubos de cobre e alumínio.  
c) apertar e afrouxar conexões de rosca.  
d) aferir a bitola de tubos em geral. 
e) cortar tubos galvanizados. 

 
 
20. O Hidrômetro Taquimétrico, é aquele cujo mecanismo é acionado pela ação da velocidade 
da água sobre um órgão móvel, que pode ser uma turbina, uma roda de palhetas, uma hélice, 
etc. Esses hidrômetros são também chamados de hidrômetros de velocidade ou 
velocimétricos. De acordo com os hidrômetros taquimétricos, por sua vez, são subdivididos 
em:  
 

a) monojato e multijato. 
b) unijato e multijato. 
c) volumétricos e monojato. 
d) multijato e velocidade. 
e) monojato e jatos. 

 


