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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

reclame ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS, mais de uma letra 

assinalada implicará anulação dessa questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 1 hora do início 

da mesma. 

- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

LEIA O TEXTO E A SEGUIR RESPONDA ÀS QUESTÕES 

 

Feijão protegido¹ 

Grãos brasileiros ficarão guardados em um banco na Noruega por mais de mil anos 

 

Figura certa no prato da maioria dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega. 

Os grãos dos tipos de feijão mais consumidos no Brasil seguiram viagem até o Banco Global de 

Sementes Svalbard, que fica no país europeu. 

Agora… Por que um banco precisa de grãos de feijão? Bom, esse banco não guarda dinheiro, 

como os tradicionais. Um banco de sementes reúne inúmeros tipos de grãos de todo o mundo. Lá, 

eles são bem guardados, reservados em embalagens que ficam a uma temperatura de 20 graus 

negativos para impedir que estraguem. 

O Banco Global de Sementes Svalbard tem capacidade para armazenar cerca de 4,5 milhões de 

amostras de sementes e é considerado o mais seguro do mundo – sementes guardadas lá podem 

resistir por mais de mil anos. O local é protegido contra terremotos, enchentes e explosões 

nucleares. 

Tanta preocupação com as sementes tem um motivo. Se, por alguma razão, uma semente 

importante para o homem (como o feijão) desaparecer, é só ir ao banco e resgatá-la, intacta e pronta 

para germinar. 

Por que o feijão? 

Segundo o engenheiro agrônomo Paulo Hideo, da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, o feijão foi escolhido pela sua importância no país. “É um alimento muito popular, 

todo mundo come”, explica. “Além disso, é barato, de fácil acesso, e oferece a quem o consome 

nutrientes e proteínas essenciais. Junto com o arroz é um alimento completo!” 

Se você só gosta de um tipo específico de feijão, não se preocupe. Segundo o pesquisador, 

vários tipos do grão foram enviados para agradar a todos os gostos. “Enviamos feijão preto, 

manteiga, carioca e muitos outros”, conta. E o parceiro principal do feijão, o arroz, também está a 

salvo, bem como o milho. 

¹Lucas Lucariny, estagiário do Instituto Ciência Hoje.  

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/multimidia/revistas/reduzidas/249/?revista=249#/6/zoomed
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/multimidia/revistas/reduzidas/249/?revista=249#/6/zoomed
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01. O assunto do texto é: 

A) Informar que existe um banco especial para guardar grãos, protegendo-os, e o Brasil enviou 

grãos de feijão para serem guardados. 

B) O feijão é o grão mais importante para o Brasil. 

C) O Banco Global de Sementes Svalbard da Noruega. 

D) Mostra que o feijão é a principal comida dos brasileiros. 

 

02. A fala do agrônomo Paulo Hideo foi usada no texto para: 

A) Dizer os tipos de feijão que foram enviados ao banco. 

B) Justificar que foram mandados grãos de feijão porque é o principal alimento do Brasil e barato. 

C) Informar que o feijão é rico em nutrientes. 

D) Informar que o feijão é barato, por isso o principal alimento do brasileiro. 

 

03. Os grãos foram mandados ao Banco Global de Sementes Svalbard por que: 

A) Esse banco é europeu. 

B) É o maior banco do mundo. 

C) Só esse banco armazena grãos. 

D) É o banco mais seguro do mundo para guardar grãos. 

 

04. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente: 

A) amorozo – rais – talvez – timidez – vizitar – avalisar.  

B) amoroso – raiz – talves – timidez – visitar – avalisar.  

C) amoroso – raiz – talvez – timidez – visitar – avalizar.  

D) amoroso – raiz – talvez – timides – visitar – avalisar.  

 

05. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente: 

A) juiz – raíz – cóla – alguém – ninguém – pezinho.  

B) juiz – raiz – cola – alguém – ninguém – pezinho.  

C) juíz – raíz – cola – alguem – ninguém – pezinho.  

D) juíz – raíz – cóla – alguém – ninguém – pezinho.  

 

06. Assinale a alternativa em que estão destacados os adjetivos: 

A) O feijão viajou de mala e cuia para a Noruega. 

B) O arroz também está a salvo, bem como o milho. 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/multimidia/revistas/reduzidas/249/?revista=249#/6/zoomed
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C) O banco de sementes reúne de grãos de todo o mundo. 

D) Se uma semente importante desaparecer, é só ir ao banco e resgatá-la, intacta. 

         

07. Assinale a alternativa em que a frase NÃO está corretamente escrita, de acordo com a 

concordância verbal/nominal: 

A) O feijão e o arroz são alimentos muito popular. 

B) Se o feijão desaparecer, muitos brasileiros sentirão sua falta. 

C) Os grãos devem ser armazenados adequadamente para garantir a preservação. 

D) Bastantes países enviam grãos ao Banco da Noruega. 

 

08. Assinale a alternativa em que estão destacados os artigos: 

A) Figura certa no prato dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega. 

B) Figura certa no prato dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega. 

C) Figura certa no prato dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.  

D) Figura certa no prato dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega. 

 

09. Assinale a alternativa em que a pontuação da frase está correta: 

A) Se, uma semente, desaparecer, é só ir ao banco e pegá-la. 

B) Se uma semente desaparecer, é só ir ao banco e pegá-la. 

C) Se, uma semente desaparecer. É só ir ao banco e pegá-la. 

D) Se uma semente desaparece. É só ir ao banco, e pegá-la. 

 

10. Assinale a alternativa em que está destacado o verbo: 

A) O parceiro principal do feijão, o arroz, também está a salvo. 

B) O parceiro principal do feijão, o arroz, também está a salvo.  

C) O parceiro principal do feijão, o arroz, também está a salvo.  

D) O parceiro principal do feijão, o arroz, também está a salvo. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. João Paulo de Oliveira é Motorista da empresa TR Transportes Ltda e sabe que se aumentar a 

velocidade do seu caminhão poderá diminuir o tempo do percurso. Ele sabe que se mantiver uma 

velocidade média de 80 Km/h levará 3 horas para ir da cidade A até a Cidade B. Mas se ele 
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diminuísse a velocidade média para 60 Km/h, quanto tempo ele levaria para realizar o mesmo 

trajeto da cidade A até a cidade B? 

A) 2 horas. 

B) 3 horas. 

C) 4 horas.  

D) 10 horas. 

 

12. A Família Silva comprou uma casa pelo Programa Minha Casa Minha vida do Governo Federal 

que é financiado pela Caixa Econômica Federal. Esta casa possui 7 metros de comprimento por 6 

metros de largura. Então a área total da residência da família Silva será de? 

A) 21 metros quadrados. 

B) 40 metros quadrados. 

C) 84 metros quadrados. 

D) 42 metros quadrados. 

 

13. A professora Luiza costuma elaborar joguinhos de português e de matemática com questões 

misturadas para estimular os alunos a pensarem na sequência lógica das vogais, das consoantes e 

dos números. Então ela montou a seguinte sequência (1ac  2df  3gi .....). Qual a próxima sequência 

lógica deste jogo? 

A) 4jk. 

B) 4kl. 

C) 4jl. 

D) 4jkl. 

 

14. Qual é o conjunto com 5 elementos que representa uma sequência somente com números 

primos? 

A) 2 – 3 – 5 – 7 – 11. 

B) 2 – 4 – 6 – 8 – 10. 

C) 1 – 3 – 5 – 7 – 9.  

D) 5 – 10 – 15 – 20 – 25. 

 

15. Vamos organizar um conjunto de números para ser trabalhado com alunos na escola Bom Jesus, 

pela professora de Matemática. A relação é a apresentada a seguir: 2 – 5 – 7 – 8 – 10.  

A) Estes são números ímpares. 
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B) Essa é uma sequência de números irracionais. 

C) Este é um conjunto de números inteiros. 

D) Estes são números pares. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16.  Segundo dados históricos do município de Maravilha, o município foi governado, no período 

de 01/01/1997 a 31/12/2000, por:  

A) Celso Maldaner e Deolindo Biazussi. 

B) Miguel Nemirski e Eloi José Ranzi. 

C) Adelio Majolo e Ademir Albrecht. 

D) Celso Maldaner e Juarez Domingos Vicari. 

 

17. Conforme histórico de sinistros, o primeiro grande sinistro registrado no município de 

Maravilha foi:  

A) Incêndio no Moinho Nossa Senhora da Salete, em 1957. 

B) Vendaval que atingiu o município em 1987. 

C) Incêndio no Hotel Boa Vista, em 1965. 

D) Incêndio no Moinho Frandoloso, em 1958. 

 

18. De acordo com o artigo 3 da Lei Orgânica do Município de Maravilha, são objetivos 

fundamentais dos cidadãos do município e de seus representantes:  

I. Garantir o desenvolvimento local e regional. 

II. Assegurar a construção de uma sociedade submissa, justa e solidária. 

III. Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. 

IV. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais somente na área 

urbana. 

V. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação.  

 

Estão corretas:  

A) As afirmativas II, III e IV. 

B) As afirmativas I, III e V.  

C) As afirmativas I, IV e V.  
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D) Todas estão corretas.  

 

19. Em 05 de outubro de 2014 será realizado o 1º turno das eleições, e o povo, por meio do voto 

secreto, irá eleger:  

A) Presidente e Vice-presidente da República, Deputados Federais, Senadores, Governadores e 

Vice-governadores, Deputados Estaduais, Governador e Vice-governador do Distrito Federal e 

Deputados do Distrito Federal. 

B) Presidente e Vice-presidente da República, Deputados Federais, Governadores e Vice-

governadores, Deputados Estaduais, Governador e Vice-governador do Distrito Federal. 

C) Presidente e Vice-presidente da República, Deputados Federais, Governadores e Vice-

governadores e Deputados Estaduais. 

D) Presidente e Vice-presidente da República, Deputados Federais, Senadores, Governadores e 

Vice-governadores, Governador e Vice-governador do Distrito Federal. 

 

20. A Copa do Mundo de Futebol acontecerá em 2014 no Brasil. Os jogos acontecerão em 12 

(doze) cidades brasileiras. Sobre essa informação, assinale a alternativa que cita cidades onde não 

acontecerão jogos da copa: 

A) Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. 

B) Brasília, Porto Alegre, Manaus e Fortaleza.  

C) Florianópolis, Campo Grande, Aracaju e Goiânia. 

D) Cuiabá, Salvador, Natal e Recife.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. Assinale a alternativa correta quanto ao que pode ser classificado como infração grave: 

A) Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório. 

B) Estacionar o veículo afastado do meio-fio de 50cm a 1m. 

C) Parar em pontes e viadutos. 

D) Estacionar em área de cruzamento, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. 

 

22. O cinto de segurança faz parte de: 

A) Equipamento de uso obrigatório. 

B) Equipamento de pouca relevância. 

C) Equipamento não seguro. 
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D) Equipamento de uso obrigatório no estado de Santa Catarina.  

 

23. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro uma via classificada como “local”, é: 

A) Uma via secundária. 

B) Uma via de acesso a portadores de necessidades especiais. 

C) Uma via sem saída. 

D) Uma via destinada a acessos restritos. 

 

24. O condutor age com solidariedade, cortesia e respeito quando: 

A) Deixa que o outro condutor continue rodando com pneu vazio ou com a porta aberta. 

B) Avisa o outro condutor que, o mesmo está com o pneu vazio ou com a porta aberta. 

C) Joga objetos pela janela. 

D) Permanece com luz alta a noite, ao passar por outro veículo que trafega na pista contrária. 

 

25. Ao estacionar em pontes ou túneis, o condutor estará sujeito à: 

A) Acidentes e multas. 

B) Apenas multa. 

C) Multa e remoção do veículo. 

D) Apreensão da CNH e do veículo. 

 

26. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das 

rodovias e estradas federais:  

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. 

II. Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro 

mas não prestar qualquer tipo de salvamento de vítimas. 

III. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pelo DETRAN. 

IV. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos 

serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga divisível. 

 

Em relação as assertivas acima, assinale a alternativa correta:  

A) I, II e IV estão corretas. 

B) II, III e IV estão corretas.  

C) I, III e IV estão corretas. 
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D) Somente a I está correta.  

 

27. É classificado como um bom condutor: 

A) Aquele que dirige sempre atento. 

B) Aquele que dirige para si e para os outros. 

C) Aquele que dirige distraído. 

D) Aquele que dirige atento ao celular. 

 

28. Em veículos de carga, qual o significado das siglas CMT e PBT, respectivamente:  

A) Capacidade Máxima de Transporte e Peso Bruto Total. 

B) Capacidade Máxima de Tração e Peso Bruto Total. 

C) Capacidade Máxima de Tração e Perímetro Bruto Total. 

D) Capacidade Máxima de Transporte e Perímetro Bruto Total.  

 

29. Conforme estatística divulgada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, a maior causa de 

acidentes de trânsito ocorre por: 

A) Falhas humanas. 

B) Problemas na via. 

C) Falhas mecânicas. 

D) Nenhuma alternativa está correta. 

 

30. Em um acidente, aquele que socorrer a pessoa acidentada, poderá fazer compressões, somente 

em casos de:  

A) Queimaduras em qualquer área do corpo. 

B) Fraturas, independentemente de serem expostas ou não. 

C) Sangramento ou hemorragia externa abundante. 

D) Desmaio ou perda de consciência. 

 

31. Fazem parte dos elementos básicos da direção defensiva: 

A) Conhecimento, atenção, decisão, previsão e habilidade. 

B) Conhecimento, atenção, esperança e habilidade. 

C) Confiança, atenção, decisão, previsão e habilidade. 

D) Confiança, atenção, decisão, esperança, previsão e habilidade. 
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32. Em qual das situações abaixo é permitida a ultrapassagem nos dois sentidos, em uma via de mão 

dupla:  

A) Quando a linha de divisão de fluxos for simples e contínua. 

B) Quando a linha de divisão de fluxos for contínua e seccionada. 

C) Quando a linha de divisão de fluxos for dupla e contínua. 

D) Quando a linha de divisão de fluxos for simples e seccionada. 

 

33. A Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”, habilita o condutor a dirigir que tipo 

de veículo? 

A) Coletivos com mais de 8 lugares. 

B) Transportes de carga. 

C) Motorizados, com peso de no máximo 3.500 quilogramas que não tenham mais de 8 lugares. 

D) Motorizados, com peso de no máximo 3.500 quilogramas que não tenham mais de 10 lugares.  

 

34. Em uma situação hipotética, o condutor “A”, em um prazo de 12(doze) meses, acumulou 20 

pontos em sua CNH, provenientes de multas diversas. Nesse caso, poderá ocorrer: 

A) Apreensão do veículo. 

B) Suspensão do direito de dirigir. 

C) Acrescer mais 3 pontos na CNH do condutor. 

D) Multa. 

 

35. Quando o condutor dirigir sob fortes chuvas, deverá: 

A) Utilizar-se da buzina constantemente para que todos saibam que há um veículo passando. 

B) Aumentar a velocidade, independentemente da visibilidade, para evitar que o veículo aquaplane. 

C) Reduzir a velocidade a um ponto seguro a fim de evitar acidentes. 

D) Manter o veículo em velocidade igual ou inferior a 60Km/h. 

 

36. É o acidente que acontece porque o condutor não realizou as ações necessárias para evitá-lo. O 

enunciado tem relação com qual das alternativas abaixo: 

A) Acidente desejável. 

B) Acidente não evitável. 

C) Acidente lamentável. 

D) Acidente evitável. 
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37. Ao trafegarmos com um veículo em uma curva, há uma força que tende a jogá-lo para fora da 

curva. A essa força é dado o nome de:  

A) Força de reação. 

B) Força estranha. 

C) Força centrífuga. 

D) Força concêntrica.  

 

38. O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 20, estabelece que o trânsito nas vias terrestres 

abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:  

I. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, não admitindo-se as exceções devidamente 

sinalizadas. 

II. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se 

adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. 

III. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, 

respeitadas as normas de circulação. 

IV. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam 

de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente 

sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida por qualquer órgão ou instituição de 

trânsito. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) I e IV estão corretas. 

B) II e III estão incorretas. 

C) I, III e IV estão incorretas.  

D) II e III estão corretas. 

 

39. Conforme estabelecido no artigo 124 do Código de Trânsito Brasileiro, para a expedição de 

novo Certificado de Registro de Veículo, serão exigidos os seguintes documentos:  

I. Certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que 

não poderá ser substituída por informação do RENAVAM. 

II. Comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, 

conforme regulamentações do CONAMA. 



Concurso Público Maravilha- SC 

Caderno de Provas 

Edital nº 001/2014 

 

12 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

III. Autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões 

diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais 

e de seus integrantes. 

IV. Certificado de Registro de Veículo anterior. 

V. Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação 

ou alteração de características do veículo. 

VI. Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados 

adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica. 

 

Assinale a alternativa correta:  

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) Todas as assertivas estão incorretas. 

C) Duas assertivas estão incorretas. 

D) Cinco assertivas estão corretas.  

 

40. Quais das características abaixo são associadas a motoristas impulsivos: 

A) Quieto, pensativo, mergulhado em seus problemas. 

B) Apresenta alto grau de desmotivação, não possui interesse pela própria vida. 

C) Não pensa no que faz, age sem refletir, não avalia consequências, é imprudente. 

D) Mal humorado, pessimista, tomado pelo desanimo e negativo. 

 

 

 

 

 

 


