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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 05 
 
01)Com fulcro no Código de Trânsito Brasileiro, onde não 
existir sinalização regulamentadora de velocidade máxima, 
a velocidade na vias artérias será de: 

a) 30 km/h 
b) 80 km/h. 
c) 60 km/h. 
d) 40 km/h. 

 
02)Em relação a Educação para o Trânsito, “A educação 
para o trânsito é direito de todos e constitui dever 
prioritário para os componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito”. Tal afirmação encontra-se embasado no Código 
de Trânsito Brasileiro em seu: 

a) Art. 74 
b) Art. 62 
c) Art. 84 
d) Art. 67 

 
03)Na manutenção periódica e preventiva de veículos de 
carga, são itens que devem ser checados diariamente: 

a) Nível de óleo do motor. 
b) Nível da água do radiador. 
c) Pressão e estado dos pneus. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
04)São ações que podem evitar que o condutor se envolva 
em acidentes nas vias de trânsito, exceto: 

a) Respeite os limites de velocidade. 
b) A Ultrapassagem pode ser realizada em 

qualquer condição. 
c) Sempre sinalizar, mostrando sua intenção. 
d) Respeite a preferência de quem transita por via 

preferencial. 
 
05)Em conformidade com a Lei nº 9.503/97,  Art. 144. “O 
trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o 
equipamento automotor destinado à movimentação de 
cargas ou execução de trabalho agrícola, de 
terraplenagem, de construção ou de pavimentação só 
podem ser conduzidos na via pública por condutor 
habilitado na(s) categoria(s)”:  

a) C, D ou E. 
b) B, C, D ou E. 
c) C e D. 
d) D. 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS - 05 

 
06)Aponte a única alternativa em que o vocábulo 
encontra-se de maneira incorreta: 

a) milaneza. 
b) esdrúxula. 
c) xilofone. 
d) chafariz. 

 
07)A divisão silábica está incorreta na alternativa: 

a) ad-mi-ra-dor. 
b) ca-de-a-do. 
c) pai-sa-gens 
d) me-i-go. 

 
08)São todos sinônimos da palavra “Promessas”, menos: 

a) Tratados. 
b) Acordos. 
c) Declarações. 
d) Pactos. 

 
09)Os vocábulos “café” – “livro” – “dever” são todos 
classificados como: 

a) Dissílabas. 
b) Monossílabas. 
c) Polissílabas. 
d) Trissílabas. 

 
10)Complete as opções abaixo conforme as alternativas 
apresentadas. 
                   co___eto  |   ciga___a  |  fe___ugem. 

a) rr – rr – r   
b) r – r – rr 
c) rr – rr – rr 
d) r – rr – rr 

 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - 05 

 
11)É correto afirmar que 1,5% de 80% corresponde à: 

a) 9% 
b) 1,8% 
c) 7% 
d) 1,2% 

 
12)4 horas e meia tem: 

a) 270 minutos. 
b) 240 minutos. 
c) 250 minutos. 
d) 290 minutos. 

 
13)Maria foi encarregada de fazer uma pilha com as 
caixas de isopor que estão no depósito. Cada caixa de 
isopor tem 36 mm de altura. Quantas caixas de isopor 
aproximadamente Maria terá que empilhar para atingir 
uma altura mínima de 1,8 metros?  

a) 48 
b) 50 
c) 18 
d) 22 

 
14)Ezequiel tem três sextos do peso de seu irmão João. 
Se João pesa 82 Kg, podemos considerar que: 

a) Ezequiel fará aniversário daqui a 45 dias. 
b) A diferença entre os pesos de Ezequiel e João 

é de 42 Kg. 
c) O peso de Ezequiel é menor que 37 Kg. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 
15)Pedro em sua produção artesanal de vinho, consegue 
engarrafar 195 litros de vinho em 3 dias. Para engarrafar 
520 litros de vinho, quantos dias Pedro levará? 

a) 8 dias 
b) 7 dias 
c) 13 dias 
d) 12 dias 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES - 05 
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16)É celebrado em todo o mundo o Dia Internacional 
contra a Corrupção, conforme declarado pela Organização 
das Nações Unidas. No Brasil, a data foi aprovada pelo 
Decreto nº 5.687, de 31 de outubro de 2006. 

a) 9 de Dezembro 
b) 10 de Agosto. 
c) 7 de Novembro. 
d) 12 de Julho. 

 
17)O Estado de Santa Catarina, limita-se a leste com: 

a) Paraná. 
b) Rio Grande do Sul. 
c) Argentina. 
d) Oceano Atlântico. 

 
18)O município de Piratuba, tem como mês de sua 
emancipação:  

a) Março. 
b) Fevereiro. 
c) Agosto. 
d) Outubro. 

 
19)Dentro os vários eventos tradicionais que acontecem 
no âmbito municipal de Piratuba, é realizado em Março, 
com duração de três dias: 

a) Festival da Canção. 
b) Encontro de Veículos Antigos. 
c) Festa Cabocla. 
d) Festival Nacional de Cinema. 

 
20)O município de Piratuba é conhecido principalmente 
pelas famosas: 

a) Paisagens. 
b) Gastronomias. 
c) Águas Termais. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


