ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro – 89.124-000
Fone/FAX: (47) 3385-0487
www.beneditonovo.sc.gov.br

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019
Caderno de prova para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS
A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão.

Português:
1 - Pela nova ortografia indique a palavra que NÃO se acentua:
a) Carreteis.
b) Heroi.
c) Enjoo.
d) Juri.
2 - Indique a palavra que está escrita INCORRETAMENTE:
a) Faxada.
b) Bexiga.
c) Desprezo.
d) Alisar.
3 - Na frase: “Zika é uma doença causada pelo mosquito da dengue”. Indique o substantivo
abstrato:
a) Zika.
b) Doença.
c) Dengue.
d) Mosquito.
4 - Indique a palavra que não é substantivo composto.
a) Girassol.
b) Rouxinol.
c) Passatempo.
d) Mandachuva.
5 - Indique o substantivo composto escrito CORRETAMENTE.
a) Auto-retrato.
b) Microondas.
c) Infra-estrutura.
d) Anti-inflamatório.
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Matemática:
6 - Alexandre foi à feira e comprou 02 dúzias de tangerina, 1 dúzia de maçãs e 5 bananas.
Somando todas as frutas quantas ao todo Alexandre comprou?
a) 33 frutas.
b) 41 frutas.
c) 40 frutas.
d) 60 frutas.
7 - Márcio foi à papelaria e comprou os seguintes materiais escolares: Uma régua R$ 1,50; um
caderno R$12,35; um apontador R$ 2,20; uma tesoura R$ 3,10. Ao todo quanto Renato gastou?
a) R$ 15,20.
b) R$ 18,25.
c) R$ 19,15.
d) R$ 15,50.
8 - Mariana vai receber os amiguinhos da escola para uma festa, convidou 35 amigos e comprou
245 pirulitos para distribuir em quantidades iguais. Quantos pirulitos cada coleguinha de
Mariana vai ganhar?
a) 10 pirulitos.
b) 5 pirulitos.
c) 7 pirulitos.
d) 8 pirulitos.
9 - Uma cabelereira fez 60 cortes de cabelo em 15 dias. Quantos cortes de cabelo ela fez por
dia?
a) 04 cortes de cabelo.
b) 10 cortes de cabelo.
c) 12 cortes de cabelo.
d) 07 cortes de cabelo.
10 - Em uma escola a professora do primário quer fazer uma visita ao zoológico com as crianças,
o valor da entrada é de R$ 18,00 cada ingresso, ela vai levar 30 alunos. Quantos reais ela vai
precisar para comprar todas as entradas?
a) R$ 1.200,00.
b) R$ 540,00.
c) R$ 450,00.
d) R$ 500,00.
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Conhecimentos Gerais:
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?
a) Dengue.
b) Meningite.
c) Sarampo.
d) Tuberculose.
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens
que ocorreram esta tragédia?
a) Mariana e Brumadinho.
b) Furnas e Mariana.
c) Furnas e Forquilhas I.
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana.
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de
Benedito Novo:
a) Rio dos Cedros.
b) José Boiteux.
c) Indaial.
d) Ibirama.
14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo:
a) Alemães, Italianos e Portugueses.
b) Italianos e Alemães.
c) Poloneses e Alemães.
d) Italianos, Alemães e Poloneses.
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA:
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas.
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa.
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade.
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Conhecimentos Específicos:
16 - São atribuições diárias do Operador de Máquinas, exceto:
a) Inspecionar a carga da bateria, a pressão do sistema hidráulico e a calibragem dos pneus.
b) Informar quantidade de horas trabalhadas e a quantidade de combustível gasto.
c) Ao perceber alguma anormalidade na máquina informar o fato de imediato aos seus
superiores.
d) Acabar com vazamentos no motor efetuando pessoalmente a substituição das borrachas de
vedação.
17 - São considerados Equipamentos de Proteção Individual:
a) Luvas, botinas, óculos.
b) Luvas, Chinelos, capacete.
c) Chinelos, luvas, botinas.
d) Máscara, chapéu, calça.
18 - Destino de todo o lixo recolhido no Município é o:
a) Terminal do Aterro.
b) Parque Tamanduá.
c) Aterro Sanitário do CIMVI.
d) Lixão do Município.
19 - Máquina utilizada na varrição e limpeza de ruas:
a) Bobcat.
b) Retroescavadeira.
c) Trator de esteira.
d) Pá carregadeira.
20 - Para desenvolver um bom trabalho é preciso, exceto:
a) Usar EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual).
b) Executar as tarefas com desânimo e preguiça.
c) Portar-se com discrição.
d) Ser assíduo e pontual.
21 - Referente aos primeiros socorros em um caso de emergência, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Ligar para o atendimento de emergência.
b) Manter a calma, conservar o bom senso e evitar atitudes impensadas.
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c) Deixar que pessoas curiosas se aproximem, atrapalhando o trabalho do socorrista.
d) Agir sempre com o intuito de acalmar a vítima, e sem movimentá-la.
22 - O extintor é o meio mais adequado para combater um incêndio na sua fase inicial. Usado
de forma adequada pode salvar vidas, extinguir um fogo ou controlá-lo até a chegada dos
bombeiros. O primeiro passo ao usar um extintor é:
a) Manter o extintor na posição vertical e apertar o gatilho.
b) Movimentar a mangueira de um lado para o outro em direção as chamas.
c) Apertar o gatilho.
d) Puxar a trava de segurança.
23 - Pedro, servidor público, estava varrendo a rua quando um cidadão do município de
Benedito Novo lhe pediu informações. Sabendo que a função principal do servidor no
atendimento ao público é ajudar a pessoa a ter suas necessidades atendidas, o que Pedro NÃO
deveria fazer:
a) Cumprimentar e ser cordial.
b) Ouvir atentamente a pergunta do cidadão.
c) Fingir que não ouviu.
d) Responder com educação.
24 - Uma cidadã, ao passar pela repartição, teve um mal súbito. Neste caso, o socorro deve
ser solicitado via telefone de emergência:
a) 192.
b) 190.
c) 193.
d)199.
25 - Quando se fala em segurança no trabalho é comum mencionar a EPI, que significa:
a) Equipe Protegida e Inteligente.
b) Equipamento de Proteção Individual.
c) Equipamento Pedagógico e Instrutivo.
d) Equipe Prática de Instrumentação.
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