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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

1. Assinale o nome que se dá para o conjunto de regras que trata dos Direitos e Deveres dos funcionários 

públicos civis do Município de Ponte Alta/SC: 

a. Constituição do Estado de Santa Catarina 

b. Lei Orgânica do Município de Ponte Alta 

c. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Ponte Alta 

d. Lei Complementar 145 de 10 de novembro de 1945 

 

2. Os governos Municipais são constituídos pelos poderes Legislativo e Executivo, independentes e 

harmônicos entre si.  É correto afirmar que o poder Legislativo de Ponte Alta/SC é constituído por:  

a. 07 vereadores 

b. 09 vereadores 

c. 11 vereadores 

d. 12 vereadores 

 

3. Quando criado, o então distrito de Ponte Alta do Sul, de acordo com o Decreto Estadual nº 200 de 25 

de janeiro de 1932, era subordinado ao município de: 

a. Lages 

b. Curitibanos 

c. Otacílio Costa 

d. São Joaquim 

 

Texto para a questão 4 

Reconstruindo o mundo 

O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não cansava de perturbá-lo. Já cansado com 

aquilo, arrancou uma folha que mostrava o mapa do mundo – cortou-a em vários pedaços, e entregou-a 

ao filho. 

“Pronto, aí tem algo para você fazer. Eu acabo de lhe dar um mapa do mundo e quero ver se você 

consegue montá-lo exatamente como é”. 

Voltou a ler seu jornal, sabendo que aquilo ia manter o menino ocupado pelo resto do dia. 

Quinze minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa. 

“Sua mãe andou lhe ensinando geografia?”, perguntou o pai aturdido. 

“Nem sei o que é isso”, respondeu o menino. “Acontece que, do outro lado da folha, estava o retrato de 

um homem. E, uma vez que eu consegui reconstruir o homem, eu também reconstruí o mundo”. 

(Paulo Coelho) 

 

4. O emprego de uma palavra no seu contexto permite-nos, muitas vezes, identificar seu significado 

mesmo sem conhecê-la. Observando o contexto em que se encontra a palavra “aturdido” (linha 8 do 

texto), do grupo abaixo, por qual das palavras é possível substituí-la de forma a manter seu sentido? 

a. Triste  

b. Surpreso 

c. Furioso 

d. Entusiasmado 

 

5. Qual dos cinco itens representa a melhor comparação? 
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“Árvore está para chão assim como chaminé está para...” 

a. Fumaça 

b. Tijolo 

c. Céu 

d. Casa 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. A ingestão de bebida alcoólica ou o uso de drogas influenciam perigosamente a atividade de dirigir 

porque: 

a. Mudam o comportamento e aumentam o desempenho físico. 

b. Aumentam a concentração. 

c. Afetam a coordenação motora. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

7. Quem deve regular a altura da lâmina de corte do arado quando a máquina estiver funcionando? 

a. O técnico agrícola 

b. O tratorista 

c. O engenheiro 

d. O mecânico 

 

8. Qual o significado da placa de regulamentação ao lado? 

a. Permitido o trânsito de tratores e máquinas. 

b. Proibido o trânsito de tratores e máquinas agrícolas. 

c. Permitido transitar apenas pelo acostamento. 

d. Nenhuma das alternativas estão corretas.   

 

9. Dirigir sob a influência de álcool ou entorpecente gera quantos pontos perdidos no prontuário do 

condutor? 

a. 05 pontos 

b. 03 pontos 

c. 07 pontos 

d. 04 pontos 

 

10. Qual o significado da placa ao lado?  

a. Proibido parar e estacionar. 

b. Escola à frente. 

c. Proibido estacionar. 

d. Estacionamento regulamentado. 

 

11. Sobre o trator é INCORRETO afirmar: 

a. Deve ser operado por pessoas habilitadas e com treinamento específico. 

b. Pode circular em vias públicas ou em terrenos particulares. 

c. Sai da fabrica já equipado de carreta, implementos agrícolas e lâminas. 

d. Trata-se de um veículo rebocador onde podem ser engatados diversos tipos de ferramentas. 
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12. A ignição por compressão só ocorre nos veículos com motores a: 

a. Diesel 

b. Gás Metano 

c. Gasolina 

d. Querosene 

 

13. Quando uma vítima de acidente de trânsito tem convulsões, o procedimento adequado deve ser: 

a. Tentar fazer com que vítima beba água e afastar objetos próximos. 

b. Sentar a vítima para manter sua coluna e cabeça eretas. 

c. Segurar o corpo da vítima para impedir os movimentos compulsivos. 

d. Deitar a vítima de lado, proteger sua cabeça, colocar um pano entre os dentes. 

 

14. É importante fazer o balanceamento das rodas para: 

a. Facilitar a troca de pneus. 

b. Evitar desgaste irregular dos pneus. 

c. Fixar os pneus nos aros. 

d. Aumentar a potência do motor. 

 

15. No painel do trator existem vários equipamentos para orientar seu operador. Qual a função do 

odômetro? 

a. Medir a corrente elétrica do trator. 

b. Medir a pressão do ar do trator. 

c. Medir a corrente elétrica do trator. 

d. Medir a distância percorrida pelo trator. 

 

16. Nos serviços de corte de terra, que implemento deve ser acoplado ao trator? 

a. Lâmina 

b. Arado 

c. Correntinha 

d. Rolo compactador 

 

17. Sobre o uso dos pedais é CORRETO afirmar: 

a. Antes de pisar na embreagem deve-se pisar no freio. 

b. Antes de pisar no freio deve-se pisar na embreagem. 

c. Os pedais de freio e embreagem devem ser pisados ao mesmo tempo. 

d. Nenhuma das alternativas esta correta. 

 

18. Ao conduzir o veículo em uma rodovia sob chuva intensa, recomenda-se ao condutor: 

a. Frear enquanto passa sobre as poças de água. 

b. Evitar a utilização dos freios sobre poças de água. 

c. Trafegar pelo acostamento em velocidade reduzida. 

d. Trafegar sobre a linha divisória da pista para reduzir o efeito da aquaplanagem. 

 

19. A  manutenção  dos  tratores  agrícolas  pode  ser  considerada  um  conjunto  de procedimentos  que  

visa  a  manter  o  equipamento  nas  melhores  condições  de funcionamento,  propiciando  aumento  

da  vida  útil,  evitando  danos  prematuros, eliminando  os  já  observados  e  concorrendo  para  

maior  segurança  no  trabalho.  
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No que diz respeito ao alojamento ou abrigo para uma máquina quando não estiver em serviço ou 

estiver em manutenção, NÃO é correto afirmar: 

a. Os  abrigos  podem  ser  simples  e  construídos  de  forma  que  evitem perigos de incêndios, 

goteiras. 

b. A  máquina  deve  ficar  abrigada  da  ação  dos  raios  solares,  água  das chuvas e outros 

agentes que lhes são nocivos. 

c. O alojamento deve estar limpo e em condições para se trabalhar com a máquina agrícola. 

d. Abrigos com poucas aberturas são os mais indicados para máquinas, pois  evitam  a  entrada  

de  ar  e  umidade  que  podem  causar  danos  em componentes dos tratores, como a caixa de 

mudança de marchas. 

 

20. NÃO é considerado  um  procedimento  de  segurança  ao  lidar  com  máquinas agrícolas: 

a. Ao colocar o motor em funcionamento, esteja devidamente sentado no assento  do  operador  

e  ciente  do  conhecimento  completo  do  manejo  do trator. Ponha sempre as engrenagens 

em ponto morto, na posição neutra. 

b. Ao  manobrar  o  trator  para  o  engate  de  implementos  ou  máquinas, certificar-se de que 

possui o espaço necessário e de que não há ninguém por  perto;  fazer  as  manobras  em  

marcha  lenta  e  estar  preparado  para frear em emergência. 

c. Colocar o motor para trabalhar em espaços fechados, pois os gases produzidos pelo 

escapamento não são tóxicos. 

d. Antes de ligar a tomada de força, cuidado para que nenhuma pessoa esteja com as mão na 

esteira, debaixo das proteções de correias, dentro do caracol, nos discos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESTAQUE AQUI 
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