CONCURSO PÚBLICO 01/2017
EDITAL DE ABERTURA 01.01/2017
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS – SEDE DO MUNICÍPIO
DATA: 12/03/2017
LEIA AS INSTRUÇÕES:
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre
e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas
(a,b,c,d) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido;
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao
fiscal de sala para corrigir em Ata;
 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de
prova e ao preenchimento do cartão resposta;
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a
caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos,
tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer
espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários,
apontamentos e apostilas;
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar
da sala de aplicação de prova;
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o
cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas;
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da
sua prova;
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO:_____________
NOME COMPLETO:________________________________

1) Aponte a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas conforme a norma padrão da
Língua Portuguesa:
a) Deixa de ser encherida.
b) Saia da janela e pare de expiar os vizinhos.
c) Vá ajudar seu irmão que machucou o pé e agora está cocho.
d) Mãe, o pé do João arroxou, melhor levar no médico.
2) Assinale a alternativa que apresenta erro de acentuação:
a) Veem- voo.
b) Próton- bíceps.
c) Orfão- carater.
d) Álbum- refém
Leia o texto de Cecilia Meireles e responda as questões a seguir.
Liberdade
Deve existir nos homens um sentimento profundo que corresponde a essa palavra LIBERDADE, pois
sobre ela se têm escrito poemas e hinos, a ela se têm levantado estátuas e monumentos, por ela se
tem até morrido com alegria e felicidade.
Diz-se que o homem nasceu livre, que a liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade de
outrem; que onde não há liberdade não há pátria; que a morte é preferível à falta de liberdade; que
renunciar à liberdade é renunciar à própria condição humana; que a liberdade é o maior bem do
mundo; que a liberdade é o oposto à fatalidade e à escravidão; nossos bisavós gritavam "Liberdade,
Igualdade e Fraternidade! "; nossos avós cantaram: "Ou ficar a Pátria livre/ ou morrer pelo Brasil!";
nossos pais pediam: "Liberdade! Liberdade!/ abre as asas sobre nós", e nós recordamos todos os dias
que "o sol da liberdade em raios fúlgidos/ brilhou no céu da Pátria..." em certo instante.
Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há muito tempo, com disposições de cantá-la, amá-la,
combater e certamente morrer por ela.
Ser livre como diria o famoso conselheiro... é não ser escravo; é agir segundo a nossa cabeça e o nosso
coração, mesmo tendo de partir esse coração e essa cabeça para encontrar um caminho... Enfim, ser
livre é ser responsável, é repudiar a condição de autômato e de teleguiado é proclamar o triunfo
luminoso do espírito. (Suponho que seja isso.)
Ser livre é ir mais além: é buscar outro espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da vida. É não
estar acorrentado. É não viver obrigatoriamente entre quatro paredes.
Por isso, os meninos atiram pedras e soltam papagaios. A pedra inocentemente vai até onde o sonho
das crianças deseja ir. (Às vezes, é certo, quebra alguma coisa, no seu percurso...)
Os papagaios vão pelos ares até onde os meninos de outrora (muito de outrora!...) não acreditavam
que se pudesse chegar tão simplesmente, com um fio de linha e um pouco de vento!
Acontece, porém, que um menino, para empinar um papagaio, esqueceu-se da fatalidade dos fios
elétricos e perdeu a vida.
E os loucos que sonharam sair de seus pavilhões, usando a fórmula do incêndio para chegarem à
liberdade, morreram queimados, com o mapa da Liberdade nas mãos!
São essas coisas tristes que contornam sombriamente aquele sentimento luminoso da LIBERDADE.
Para alcançá-la estamos todos os dias expostos à morte. E os tímidos preferem ficar onde estão,
preferem mesmo prender melhor suas correntes e não pensar em assunto tão ingrato.
Mas os sonhadores vão para a frente, soltando seus papagaios, morrendo nos seus incêndios, como as
crianças e os loucos. E cantando aqueles hinos, que falam de asas, de raios fúlgidos linguagem de seus
antepassados, estranha linguagem humana, nestes andaimes dos construtores de Babel...
(MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho:crônicas Editora Record Rio de Janeiro, 2002, pág. 07.)

3) Assinale a alternativa correta conforme o texto:
a) A liberdade é tão fundamental ao homem que onde não há liberdade não há pátria.
b) O texto afirma que a escravidão depende das escolhas das pessoas.
c) O resultado de ser livre é cantar a liberdade como nossos avós.
d) O homem sem liberdade não constrói coisa alguma.
4) No trecho “Ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de autômato e de teleguiado (...)", a
palavra destacada não poderia ser substituída por:
a) Androide.
b) Fantoche.
c) Briguela.
d) Humano.
05) Aponte a alternativa incorreta relacionada ao emprego da vírgula nas frases abaixo:
a) São Paulo 25 de agosto de 2005. (nas datas não se separa por vírgula do local).
b) Julia, a aluna destaque, passou no vestibular. (separar o aposto).
c) Ande logo, Lucas, pois não quero chegar atrasada. (separar o vocativo).
d) O importante, insistiam os pais, era a segurança dos filhos. (separar orações intercaladas).
6) Assinale a alternativa que corresponde ao nome indicado pelo Presidente Michel Temer para
assumir o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
a) Roberto Freire.
b) Cristovão Buarque.
c) Alexandre de Moraes.
d) Plínio de Arruda Sampaio.
7) O conflito na Síria surgiu no contexto de uma série de revoltas que abalou vários países do oriente
médio. Esse importante momento para a história da região ficou conhecido como:
a) Primavera Árabe.
b) Primavera dos Povos.
c) Revolução dos Cravos.
d) Outubro Vermelho.
8) Ao assumir a presidência dos Estados Unidos da América, Trump anunciou a construção de um
muro para evitar a entrada de imigrantes, esse muro fará divisa com qual país?
a) Canadá.
b) México.
c) Guatemala.
d) Cuba.
9) A cidade de Matelândia recebeu esse nome devido:
a) A grande quantidade de erva mate que havia na região e que foi a base da economia do município
por muitos anos.
b) O nome é uma homenagem a família Mattjie que no início do século XX conseguiu a concessão das
terras na região.
c) O nome é uma homenagem ao pioneiro Matias de Albuquerque, que também foi o primeiro
morador da região.
d) Matelândia significa “cidade do mate”, essa expressão surgiu devido ao fato de os primeiros
habitantes da região serem de origem gaúcha.

10) Sobre a recente onda de invasões nas escolas paranaenses assinale a alternativa correta:
a) Foi uma forma de protesto contra a reforma do ensino médio.
b) Os estudantes protestavam contra o conflito na Síria.
c) O protesto tinha como objetivo o impeachment do Presidente Michel Temer e do Ministro da
educação Cristovão Buarque.
d) O objetivo dos estudantes era garantir o pagamento do piso nacional salarial dos professores.
11) Um trabalhador tem seu período de trabalho diário distribuído em dois turnos: o primeiro com 2
horas e 45 minutos e o segundo turno com 4 horas e 20 minutos. Sabendo que trabalha de segunda
a sexta, quantas horas trabalha por semana:
a) 5 horas e 25 minutos.
b) 7 horas e 5 minutos.
c) 41 horas e 18 minutos.
d) 35 horas e 25 minutos.
12) Uma cozinheira vai ao mercado comprar ingredientes para uma receita que vai ½ kg de feijão,
400 gr de arroz, 300 gr de carne e 200 gr de legumes. Ao pagar, tudo foi posto em uma sacola para
que fosse carregado pela cozinheira. Quantos quilos tem na sacola de compras?
a) 14,00 kg.
b) 1,400 kg.
c) 14,00 kg.
d) 0,140 kg.

13) Ao resolver a expressão,
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14) A melhor definição matemática de uma moeda, quanto a sua forma é:
a) cubo, pois é uma figura espacial.
b) círculo, pois é uma figura espacial.
c) circunferência, pois é uma figura espacial.
d) cilindro, pois é uma figura espacial.
15) Uma caixa tem dimensões de 1 m de largura, 1,5 m de comprimento e 30 cm de altura. Uma
criança tem vários cubos plásticos com 10 cm de cada lado. Sendo assim, quantos cubos cabem na
caixa?
a) 45 cubos.
b) 450 cubos.
c) 4500 cubos.
d) 45000 cubos.
16) Na pá carregadeira, que óleo deve ser conferido com a máquina já em funcionamento?
a) Hidráulico.
b) Motor.
c) Transmissão.
d) Fluído de freio.

17) O escarificador da moto niveladora tem por função:
a) Fofiar a terra.
b) Plainar a terra.
c) Nivelar a terra.
d) Empurrar a terra.
18) Tal condição é extremamente perigosa no carregamento de caminhões:
a) Terrenos íngremes.
b) Terrenos planos.
c) Terrenos sólidos.
d) Terrenos nivelados.
19) Em termos de força para cortar barranco de terra, qual a máquina mais potente?
a) Retroescavadeira.
b) Pá carregadeira.
c) Trator bobcat.
d) Moto niveladora.
20) Pelo Código de Trânsito Brasileiro é permitido falar ao celular enquanto se opera uma máquina
rodoviária?
a) Não.
b) Sim.
c) Sim, desde que em situações de emergência.
d) Sim, desde que com fones de ouvido.
21) O Código de Trânsito Brasileiro, tem como base __________________________________,
respeita a Convenção de Viena e o acordo do MERCOSUL. Escolha a opção que preenche a lacuna:
a) A convenção de Genebra.
b) O INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
c) O presidente da república.
d) A Constituição do Brasil.
22) Os direitos e obrigações do cidadão no trânsito são claramente definidos no Código de Trânsito
Brasileiro. É seu dever:
a) Transitar sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito.
b) Utilizar vias seguras e sinalizadas.
c) Sugerir alterações a qualquer artigo ou norma do Código de Trânsito Brasileiro e receber resposta.
d) Cobrar das autoridades a educação para o trânsito.
23) O Código de Trânsito Brasileiro define em seu Artigo 6º os objetivos do Sistema Nacional de
Trânsito, que são:
I. Segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental e educação.
II. Fluxo de caixa.
III. Padronização de critérios técnicos, administrativos e financeiros.
IV. Fluxo de dados.
No predisposto acima podemos concluir que:
a) Há uma resposta correta.
b) Há duas respostas corretas.
c) Há três respostas corretas.
d) Há quatro respostas corretas.

24) Na classificação das vias, escolha a opção que define uma estrada:
a) Ligam diferentes regiões de uma cidade, com cruzamentos ou interseções geralmente controlados
por semáforos.
b) Coletam e distribuem o trânsito dentro das regiões da cidade e dão acesso a vias de maior porte.
c) Vias rurais não pavimentadas.
d) Vias rurais pavimentadas.
25) Em relação a restrições de uso de vias é correto afirmar que:
a) Os veículos motorizados poderão trafegar nos passeios, calçadas ou acostamento.
b) Em rodovias e estradas com acostamento, são permitidas paradas de veículos/máquinas.
c) O tráfego pelo acostamento é sempre permitido.
d) Em paradas temporárias, por motivo de emergência, o condutor/operador deverá providenciar
sinalização de advertência.
26) Em cruzamentos sinalizados, é a sinalização que determina de quem é a preferência de
passagem. Em cruzamentos entre vias de tipos diferentes, sem sinalização, terá a preferência o
usuário que estiver trafegando:
a) Pela direita.
b) Pela via de maior porte.
c) Pela esquerda.
d) Com veículo maior.

27) Nos cruzamentos sinalizados com a seguinte placa
o condutor:
a) Deverá reduzir a velocidade, parar o veículo se necessário, e obedecer as regras de preferência.
b) É obrigado a parar completamente o veículo e olhar atentamente antes de prosseguir.
c) Sabe que a preferência é sua, mas mesmo assim atravessa o cruzamento cuidadosamente.
d) Dá uma buzinadinha como advertência aos condutores que transitam ortogonalmente ao seu
sentido.
28) Em vias urbanas é proibido o uso de buzinas em que horário?
a) Entre às 6 horas da manhã e 22 horas da noite.
b) Entre às 22 horas da noite e 6 da manhã.
c) Nunca é proibido.
d) É proibido em qualquer horário.
29) No acabamento em taludes, qual a máquina mais apropriada?
a) Moto niveladora.
b) Pá carregadeira.
c) Retroescavadeira.
d) Trator bobcat.
30) Na seguinte situação é proibido estacionar, mas paradas breves para embarque e desembarque
de passageiros é permitida:
a) Sobre calçadas ou canteiros.
b) Sobre faixas de seguranças e em esquinas.
c) Na contramão.
d) Em frente a ponto de ônibus e entradas e saídas de veículos.

