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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. O Papa Francisco é o primeiro Papa nascido: 

a) No Chile 
b) Na Argentina 

c) Na Venezuela 

d) No Paraguai 
 

02. O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal, que entrou em vigência 

no dia 26 de junho de 2014 e valerá por 10 anos. Estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no 

campo da educação. Esse plano foi aprovado no Município de Otacilio Costa em que mês deste ano? 

a) Maio 

b) Junho 

c) Julho 

d) Agosto 

 

03. O PIS é um programa criado pelo Governo Federal com o objetivo de promover a integração do trabalhador com 

o crescimento e desenvolvimento das empresas, possibilitando que haja uma maior distribuição da renda 

nacional, equilibrando a economia do país. Qual das alternativas abaixo traz informação errada a respeito de 

quem tem direto a receber o PIS 2015:  

a) Cidadãos cadastrados no PIS até 2010. 

b) Cidadãos que não tiveram a carteira assinada em 2014, mas trabalharam fazendo “bicos. 

c) Cidadãos que trabalharam por pelo menos 30 dias de carteira assinada em 2014. 

d) Cidadãos que tiveram seus dados informados na RAIA – Relação Anual de Informações Sociais. 

 

04. Por que o nome do município é Otacílio Costa?  

a) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um religioso que abençoou muitos fieis em uma época de crise 

no município.  

b) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão bondoso que ajudava as pessoas na época que a 

terra não estava em boas condições de plantio. 

c) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, antigo dono das terras em que o povoado se desenvolveu. 

d) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão que plantava eucalipto na região. 

 

05. Qual dos municípios abaixo não é limítrofe ao município de Otacílio Costa: 

a) Ponte Alta 

b) Pouso Redondo 

c) Ibirama 

d) Agrolândia 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 
06. Segundo a classificação API de óleos de transmissão, o código GL-5 é referente ao tipo de óleo para: 

a) Engrenagens hipoidais de veículos de passeio 
b) Engrenagens hipoidais de elevadas cargas 

c) Engrenagens hipoidais de veículos de média carga 
d) Óleo para veículos de transmissão automática 
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07. Em uma embreagem de fricção, o disco é ligado: 

a) Ao câmbio 
b) À roda 

c) Ao motor 
d) Ao Cárter 

 

08. Das opções abaixo, qual não é um tipo de caixa de engrenagem? 
a) Caixas de Transmissão epicíclicas 

b) Caixas de Transmissão EDDY 
c) Caixas de Transmissão Automáticas 

d) Caixas de Transmissão Direta e Indireta 

 
09. Das opções abaixo, qual não é um tipo de engrenamento de redução final do eixo motriz? 

a) Cônico hipoidal 
b) Cilíndrico helicoidal 

c) Parafuso sem-fim e coroa 

d) Cônico helicoidal 
 

10. Qual o rendimento médio de um engrenamento cilíndrico helicoidal? 
a) 0,85 

b) 0,91 
c) 0,97 

d) 0,79 

 
11. Abaixo, mostramos as configurações mais comuns para eixos motrizes, exceto a opção: 

a) Eixo motriz não reduzido 
b) Eixo motriz com simples redução 

c) Eixo motriz com dupla redução 

d) Eixo motriz com redução nos cubos 
 

12. Das opções abaixo, qual não é uma desvantagem de um sistema de tração dianteira com motor dianteiro? 
a) Dificuldade de tração com carga máxima 

b) Tamanho do motor limitado 
c) Eixo dianteiro mais complexo 

d) Pior estabilidade direcional 

 
13. Qual dos modelos abaixo é referente a um tipo de embreagem por atrito? 

a) Embreagem EDDY 
b) Embreagem Borg & Beck 

c) Embreagem FERLEC 

d) Embreagem Lavoisier 
 

14. Referente as caixas de transmissão epicíclica, qual das opções abaixo não é um tipo de redução? 
a) Tipo Estrela 

b) Tipo Planetária 

c) Tipo Lunar 
d) Tipo Solar 

 
15. Das opções abaixo, qual não é um tipo de construção de molas metálicas para veículos? 

a) Molas quadradas 
b) Molas com anel 

c) Molas com lâmina 

d) Molas de disco 
 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


