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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. Todo condutor, antes de entrar em outra via, deverá:
a) não fazer o sinal indicativo de sua intenção;
b) para dobrar à esquerda, não é necessário ligar a seta, pois as vias são de sentido duplo;
c) assegurar-se de que pode efetuar a manobra sem perigo para os demais usuários;
d) virar à direita e não ligar a seta, aproximar-se ao máximo, da margem direita da via.
e) fazer manobra com perigo.

12. Nas vias locais, onde não existir sinalização indicadora de velocidade, esta poderá atingir:
a) 20 Km por hora;
b) 40 Km por hora;
c) 60 Km por hora;
d) 80 Km por hora;
e) 100 Km por hora.
13. Observe a placa de sinalização abaixo e responda:

a) peso máximo permitido por eixo;
b) peso mínimo permitido por eixo;
c) peso máximo permitido com largura estendida;
d) peso mínimo permitido por rodas;
e) peso máximo permitido por rodas.
14. Leia a frase: “É aquela pela qual os veículos devam ter prioridade de trânsito, desde que
devidamente sinalizada”, para qual via ela corresponde?
a) Via de trânsito rápido;
b) Via preferencial;
c) Via secundária;
d) Via local;
e) Via de trânsito lento.
15. O que se entende por “Via de trânsito rápido”?
a) aquela caracterizada por bloqueio que não permita trânsito livre, sem intercessões e sem
acessos;
b) aquela pela qual os veículos devam ter prioridade de trânsito, desde que devidamente
sinalizada;
c) a destinada a interceptar, coletar e distribuir o tráfego que tenha necessidade de entrar nas vias
de trânsito rápido ou preferenciais, ou delas sair;
d) a destinada apenas ao acesso às áreas restritas;
e) aquela caracterizada por bloqueio que permita trânsito livre, sem intercessões e com acessos
especiais.
16. Nas vias terrestres abertas à circulação pública, o trânsito de veículos, obedecerá uma das
seguintes regras gerais:
a) a circulação é realizada sempre pelo lado esquerdo da via, admitidas as exceções devidamente
justificadas e sinalizadas.
b) outro veículo em movimento deverá fazer sua ultrapassagem pela esquerda.
c) para ultrapassar, o condutor deverá certificar-se de que dispõe do espaço suficiente e de que a
visibilidade lhe permite fazê-lo com segurança.
d) o condutor após ultrapassar deverá retornar buzinar para o outro veículo e retornar com seu
veículo à direita da via.
e) ao ser ultrapassado, o condutor poderá acelerar a velocidade de seu veículo.
17. Ao se deparar com uma condição de acidente, a primeira coisa a ser feita é entrar em contato
com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por meio do telefone?
a) 190
b) 193
c) 183
d) 192
e) 191

18. Visando à segurança do trânsito e a manutenção preventiva do veículo, o que se entende por
“Sistema Elétrico”?
a) a chave de ignição, a bateria não libera energia para a bobina.
b) o motor de partida não é o mesmo do veículo.
c) a energia da bateria não faz o distribuidor enviar impulsos elétricos para as velas, presentes em
cada cilindro do motor.
d) quando você liga o carro, o motor de arranque não faz o volante do motor virar.
e) gera, armazena e distribui energia elétrica para diversas funções do veículo, a bateria acumula
eletricidade e é a fonte de energia que o seu carro utiliza.

19. O Motor tem uma série de engrenagens, transforma energia térmica (queima de combustível) em
energia mecânica (movimento do veículo), o movimento e o contrapeso dos pistões, interligados pelo
virabrequim, impulsionam o pistão para cima e para baixo. Com isso os pistões funcionam dentro dos
cilindros como se fossem êmbolos de seringa, fazendo os 4 (quatro) tempos do motor, sendo eles:
a) Admissão, Compressão, Motor, Escapamento.
b) Admissão, Compressão, Combustão, Escapamento.
c) Admissão, Compressão, Cilindros, Escapamento.
d) Admissão, Compressão, Bielas, Escapamento.
e) Admissão, Compressão, Bateria, Escapamento.

20. As Leis Ambientais foram criadas com a intenção de proteger o meio ambiente e reduzir ao
mínimo as consequências de ações devastadoras. A legislação ambiental no Brasil é considerada
uma das mais completas e avançadas do mundo. São fiscalizadas por órgãos ambientais e definem
regulamentações e atos de infração em casos de não cumprimento. Desse modo, com os avanços
das indústrias e da tecnologia, se tornou essencial debater sobre o desenvolvimento sustentável nas
empresas conciliando com as práticas adequadas ao uso dos recursos naturais. A partir disso, surge
o termo Compliance Ambiental, que significa?
a) estar de acordo com a legislação, adotar práticas e ações rotineiras com o intuito de evitar danos
ambientais, colaborando com a sustentabilidade do país.
b) não estar de acordo com a legislação e ações rotineiras com o intuito de evitar danos ambientais,
colaborando com a sustentabilidade do país.
c) estar de acordo com a legislação, sem as ações rotineiras com o intuito de evitar danos
ambientais, colaborando com a sustentabilidade do país.
d) estar de acordo com a legislação, adotar práticas e ações rotineiras com o intuito de evitar danos
ambientais, mas sem colaborar com a sustentabilidade do país.
e) evitar acordo com a legislação, adotar práticas e ações rotineiras com o intuito de evitar danos
ambientais, colaborando com a sustentabilidade do país.

