
 

 

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA

CONCURSO

PROVAS

Data: 29/04

Inscrição: __________

Nome: ________________________________________

RG: __________ CPF:

Cargo: 299011 

• O candidato terá 3h (três horas) para responder todas as questões
Resposta e mesmo terminando suas atividades, o candidato 
depois de decorrido o prazo de 1h (uma hora) do início das provas

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, uso de aparelhos e/ou meios de comunicação.

• O candidato deverá se reportar

• Para cada questão existe apenas uma resposta correta que deverá ser marcada no
em que o candidato deverá usar 
transparente, preenchendo todo o 
resposta. 

• O Caderno de Provas será disponibilizado no 
de recursos contra o gabarito preliminar.

• O candidato deverá assinar este Caderno de Provas no momento de seu recebimento.

 

________________________________________

ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

CONCURSO PÚBLICO 001/2012

 

PROVAS OBJETIVAS 

Sala: __________ 

04/2012      Turno: __________ 

__________ 

________________________________________ 

CPF: __________ 

299011 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

3h (três horas) para responder todas as questões objetivas e 
e mesmo terminando suas atividades, o candidato somente poderá deixar o local de prova 

depois de decorrido o prazo de 1h (uma hora) do início das provas. 

qualquer espécie de consulta, uso de aparelhos e/ou meios de comunicação.

to deverá se reportar, quando necessário, somente ao fiscal de sala. 

ste apenas uma resposta correta que deverá ser marcada no
candidato deverá usar apenas caneta esferográfica de tinta preta 

transparente, preenchendo todo o círculo correspondente, conforme orientação contida no cartão de 

será disponibilizado no site www.amigapublica.com.br/concursos
o gabarito preliminar. 

O candidato deverá assinar este Caderno de Provas no momento de seu recebimento.

________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

JAPOATÃ 

2012 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA (Cat. D) 

objetivas e preencher o Cartão de 
somente poderá deixar o local de prova 

qualquer espécie de consulta, uso de aparelhos e/ou meios de comunicação. 

 

ste apenas uma resposta correta que deverá ser marcada no Cartão de Resposta 
tinta preta e fabricada em material 

correspondente, conforme orientação contida no cartão de 

www.amigapublica.com.br/concursos durante o período 

O candidato deverá assinar este Caderno de Provas no momento de seu recebimento. 
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USO EXCLUSIVO DO FISCAL  
 

Um pingo de cola aqui �       Somente. 
 

CANHOTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS 
 



__________ ____________________  

 ____________________  
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões 001 a 005. 
 

A força da palavra na publicidade 
 
 A palavra tem o poder de criar e destruir, de prometer e 
negar, e a publicidade se vale desse recurso como seu principal 
instrumento. Bolinger {...} destaca que, como o uso de simples 
palavras, a publicidade pode transformar um relógio em jóia, 
um carro em símbolo de prestígio e um pântano em paraíso 
tropical. 
 Assim, quando um congressista norte-americano 
ameaçou processar os fabricantes de determinados produtos por 
promessas não cumpridas – iniciativa que, aliás, se repetiu no 
Brasil ----, um publicitário respondeu: “Então será necessário 
processar todos os fabricantes de cosméticos e perfumes, pois 
eles vendem à mulher um frasco de promessas”. 
 Por suas propriedades semânticas, o texto publicitário 
informa que “O sabonete Palmolive é feito com as mais finas 
essências de oliva e palma” e que “Diet Coke traz o prazer de 
viver em forma”. A palavra deixa de ser meramente 
informativa, e é escolhida em função de sua força persuasiva, 
clara ou dissimulada. Seu poder não é simplesmente o de vender 
tal ou qual marca, mas integrar o receptor à sociedade de 
consumo. Pode-se, eventualmente, resistir ao imperativo 
(“compre”), mas quase sempre se atende ao indicativo. E 
mesmo que eu não acredite no produto, “creio na mensagem 
publicitária que quer me fazer crer” {Baudrillard}. Pode-se 
dizer que é algo parecido com a crença em Papai Noel: mesmo 
que não se acredite no mito, todos o aceitam como símbolo de 
amor e proteção.  
 A função persuasiva na linguagem publicitária consiste 
em tentar mudar a atitude do receptor. Para isso, ao elaborar o 
texto o publicitário leva em conta o receptor ideal da mensagem, 
ou seja, o público para o qual a mensagem está sendo criada. O 
vocabulário é escolhido no registro referente a seus usos. 
Tomando por base o vazio interior de cada ser humano, a 
mensagem faz ver que falta algo par completar a pessoa: 
prestígio, amor, sucesso, lazer, vitória. Para completar esse 
vazio, utiliza palavras adequadas, que despertam o desejo de ser 
feliz, natural de cada ser. Por meio das palavras, o receptor 
“descobre” o que lhe faltava, embora logo após a compra sinta a 
frustração de permanecer insatisfeito. 

(Nelly de Carvalho. Publicidade – A linguagem da  
sedução. São Paulo: Ática, 1996, p. 18.9)  

 
 

Questão 001 
Segundo o texto, a linguagem publicitária tem a função de 
transformar porque a palavra tem o poder de criar e destruir. 
Mas ela deixa a sua função informativa e adquire outra. 
Baseada nessa informação, qual a função que a linguagem 
publicitária assume? 

a) Persuasiva  
b) Dedutiva 
c) Indutiva 
d) Argumentativa 
e) Instrutiva 

 

Questão 002 
Toda linguagem publicitária está vinculada a uma intenção. Em 
razão disso, qual a pretensão do anunciante para com o 
interlocutor? 

a) Tornar conhecido determinado produto; 
b) Mudar a atitude do interlocutor;  
c) Deixar a pessoa satisfeita com o produto; 
d) Vender o produto para o interlocutor; 
e) Apresentar a empresa ao interlocutor. 

 

Questão 003  
Na frase: “O sabonete Palmolive é feito com as mais finas 
essências de oliva e palma”, encontramos uma seleção de 
vocabulário para atingir o interlocutor. O que essa frase 
transmite ao interlocutor? 

a) O produto traz felicidade para as pessoas; 
b) Não existe outro produto melhor que esse; 
c) Ele torna a pessoa especial e feliz;  
d) O produto só deve ser usado por pessoas finas; 
e)  Uma sensação de poder sobre os outros. 

 

Questão 004 
O 2º parágrafo inicia com a conjunção “assim”. Qual o sentido 
semântico dela no contexto? 

a) Oposição 
b) Explicação 
c) Adição 
d) Conclusão  
e) Alternativa 

 

Questão 005 
No último parágrafo aparece o pronome “seus”. A quem ele faz 
referência dentro do contexto? 

a) Ao conjunto das coisas; 
b) A mudança de atitude do receptor; 
c) A linguagem publicitária; 
d) A insatisfação do interlocutor; 
e) Aos usos do vocabulário.  

Senhor(a) candidato(a), este é seu caderno de provas objetivas  para o Concurso Público 001/2012 da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JAPOATÃ  -  SERGIPE. Verifique se este caderno contém um total de 30 questões, numeradas de 1 a 30 (1 
a 20 - Conhecimentos Básicos; 21 a 30 - Conhecimentos Específicos), caso constate alguma falha, solicite imediatamente 

ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

 

Para os cargos que contenham itens que avaliam conhecimentos na área de informática, salvo quando expressamente 

contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e em língua portuguesa, que o 

mouse está configurado para pessoas destras e que clicar significa clique simples e clique duplo corresponde a cliques 

com o botão esquerdo do mouse. Quanto às novas regras da língua portuguesa, os textos podem está adaptados, mas nas 

questões não serão cobrados tais conhecimentos. 



__________ ____________________  

 ____________________  
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 O texto abaixo serve de base para as questões 006 a 011. 
 

Seca na fiscalização 
 
 Passados três meses de vigência da chamada lei seca, 
multiplicam-se as pesquisas e estatísticas que apontam os seus 
benefícios. O número de mortes diminuiu nas estradas e na 
cidade, poupando vidas e economizando recursos para a saúde 
pública. 
 Ainda que seja prematuro tirar conclusões definitivas 
com os dados disponíveis até o momento, é inevitável que a 
medida auxiliou na repressão ao costume, irresponsável, de 
dirigir sob forte influência do álcool.  
 O tempo, no entanto, começa a pôr à prova a nova lei. 
Como a Folha informou ontem, os últimos dados da Polícia 
Rodoviária Federal indicam que está caindo progressivamente o 
ritmo de diminuição de mortes na estrada, à medida que o 
impacto da medida se dissipa. Se for confirmada ao longo dos 
próximos meses, a informação indicará um grande retrocesso. 
 A lei, que vigora desde junho, prevê limite de dois 
decigramas de álcool por litro de sangue, o mesmo que um copo 
de chope. Acima disso, o motorista é multado em R$ 955,00, 
recebe sete pontos no prontuário de motorista e tem o carro 
apreendido. A partir de seis decigramas, a infração passa a ser 
considerado crime, e o motorista pode ser detido. 
 Apesar de seu caráter draconiano e de conter aspectos 
incompatíveis com a Constituição, a lei seca é bastante popular. 
Pesquisa do Datafolha mostra que, em São Paulo e no Rio, o 
índice de aprovação é de 86%. 
 A aceitação não significa, no entanto, que o diploma 
mude a realidade automaticamente. A experiência mostra que 
não bastam novos instrumentos para mudar costumes 
enraizados. A lei anterior já era rigorosa, Mas jamais recebeu a 
atenção devida das autoridades a quem cabia aplicá-la. 
 É provável que os novos dos da Polícia Rodoviária 
Federal evidenciem, justamente, relaxamento na vigilância, Ou 
o poder público entende a importância decisiva da fiscalização 
permanente, ou a lei seca em pouco tempo vai tornar-se letra 
morta. 

                                                                                                           
(Folha de São Paulo, 2008) 

 
Questão 006 
Julgue as assertivas abaixo e responda. 

I. O texto acima, quanto à tipologia, é um editorial e tem 
como característica expressar a opinião do jornal ou revista 
a respeito de um assunto atual e quase sempre polêmico. 

II. Podemos afirmar que, segundo o texto, o que motivou a 
produção do tema foi o afrouxamento na fiscalização da 
atual lei seca. 

III. De acordo com a contextualização o ponto de vista do 
jornal é contrário à lei seca. 

 
a) Apenas o item I é correto; 
b) Apenas o item II é correto; 
c) Apenas III é correto; 
d) I e II estão corretos; 
e) II e III estão corretos. 

 
Questão 007  
Das frases abaixo, somente uma faz ressalva com relação à 
funcionalidade da lei. 

a) “Se não houver fiscalização, a lei não se efetivará”;  
b) “É inevitável que a medida auxiliou na repressão ao 

costume”; 
c) “O tempo começa a pôr à prova a nova lei seca”; 
d) “O número de mortes diminuiu nas estradas e na 

cidade”; 
e) “A aceitação não significa que o diploma mude a 

realidade”. 
 
Questão 008 
Sabe-se que a linguagem de um texto deve apresentar 
variedade linguística e pessoas gramaticais que o compõem. 
Em qual dos itens abaixo revela a posição do autor para tornar 
o texto impessoal? 

a) “O índice de 86% de aprovação da lei em São Paulo e 
no Rio de Janeiro”; 

b) “A existência da lei e a sua aceitação não são 
suficientes”; 

c) “Apesar de seu caráter draconiano e de conter 
aspectos incompatíveis”;  

d) “A experiência mostra que não bastam novos 
instrumentos para mudar”; 

e) “A lei anterior já era rigorosa, mas jamais recebeu a 
atenção devida”.  

 
Questão 009 
Quanto à acentuação, somente um item apresenta palavras que 
seguem a mesma regra. 

a) Vigência, número, saúde; 
b) Benefícios, inegável, influência; 
c) Álcool, caráter, público; 
d) Provável, últimos, prontuário; 
e) Polícia, rodoviária, índice. 

 
Questão 010 
O 2º parágrafo inicia com a locução conjuntiva “Ainda que”.  
Qual o sentido semântico que essa locução expressa no texto? 

a) Finalidade 
b) Proporcionalidade 
c) Causalidade 
d) Temporalidade 
e) Concessiva  

 
Questão 011 
Quanto à linguagem do texto, qual a pessoa gramatical 
predominantemente? 

a) 3ª pessoa do plural 
b) 2ª pessoa do singular 
c) 3ª pessoa do singular  
d) 2ª pessoa do plural 
e) 1ª pessoa do plural 

 
 
 
 



__________ ____________________  

 ____________________  
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Questão 012 
Nas frases abaixo somente um item apresenta a concordância 
nominal INCORRETA.  

a) É proibido a entrada de alimentos nas salas;  
b) Esta comida é pouco saborosa; 
c) A camisa custa muito caro; 
d) Comprei roupas e sapatos novos; 
e) É necessário paciência sempre. 

 
Questão 013 
É um programa do Governo Federal em parceria com governos 
estaduais e municipais. Tem como objetivos alavancar o 
crescimento econômico e promover o desenvolvimento de 
programas que priorizam a inclusão social. 
Estamos falando de: 

a) PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 
b) Copa de 2014 
c) Fórum de Participação Social 
d) Plano Plurianual 
e) Plano de Contas de Políticas Públicas 

 
Questão 014 
Importante obra do Governo Federal que está sendo construído 
no Rio Xingu no estado do Pará próximo a cidade de Altamira. 

a) Usina do Rio Madeira 
b) Usina de Xingó 
c) Usina de Belo Monte 
d) Usina de Sobradinho 
e) Usina de Três Marias 

 
Questão 015 
Os colonos aprenderam a cultivá-la e produzir seus derivados 
com os índios Tupinambás. Seus produtos, principalmente a 
farinha, eram consumidos nos engenhos e nos primeiros núcleos 
urbanos da Capitania de Sergipe Del Rey. A farinha produzida 
aqui era ainda exportada para a África no intuito de ser trocada 
por escravos, e servia de mantimento para as tripulações dos 
navios portugueses. Estamos falando da: 

a) Cana de Açúcar 
b) Laranja 
c) Pimenta do Reino 
d) Arroz 
e) Mandioca 

 
Questão 016 
Sobre o Rio São Francisco é correto afirmar que: 

I. As duas áreas de maior densidade demográfica do Brasil, o 
Sudeste e a Zona da Mata nordestina, estão ligadas pelo rio 
São Francisco, que por isso é conhecido como "rio da 
unidade nacional ou rio da integração nacional".  

II. O rio São Francisco separa o estado da Bahia dos de 
Pernambuco e Alagoas, e Alagoas de Sergipe.  

III. Com 2.624km de extensão e bacia de 631.666km2, é o 
maior rio genuinamente brasileiro, assim considerado 
porque da nascente à foz banha terras do Brasil.  

IV. Descoberto pela frota exploradora de que participava 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501, o rio São 
Francisco foi assim designado em homenagem a São 
Francisco de Assis, cuja festa se comemora nesse dia. 

A quantidade de itens corretos é: 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 4 

 
Questão 017  
Projeto sobre o Rio São Francisco que vem dividindo opiniões, 
principalmente no nordeste. De um lado as populações e 
políticos do alto sertão dizendo que suas águas seria a salvação 
e a solução pra seca na região e do outro, ambientalista e 
técnicos que advertem que esse determinado projeto não é 
viável diante da atual situação do rio, há tempos castigado com 
o desmatamento da área ciliar, assoreamento e as construções 
de hidrelétricas. 
O referido projeto é: 

a) Assentamento 
b) Transposição 
c) Assoreamento 
d) Revitalização 
e) Replantio da mata ciliar 

 
Questão 018 
Na Praça da Igreja Matriz de Japoatã/SE, existe uma 
homenagem, onde é possível ver dois freis e uma arca. Que faz 
menção a historia da cidade. É correto afirmar que: 

I. De acordo com a Enciclopédia dos Municípios 
Brasileiros, a versão mais provável é que tenha sido 
fundada pelos franciscanos, sob a inspiração de frei 
Antônio Santana Jaboatão, que teriam construído uma 
capela e um convento em 1572. 

II. Na época dos jesuítas, os devotos de Nossa Senhora das 
Agonias costumavam fazer doações à imagem, primeira 
padroeira do local. Esses tesouros foram enterrados no 
esconderijo, logo que os padres da Companhia de Jesus 
souberam que os holandeses haviam tomado Olinda (PE). 
Em 1630, a imagem de Nossa Senhora das Agonias 
seguiu para Roma, por ordem do Vaticano, ficando a de 
Nossa Senhora do Desterro no lugar. 

III. O professor José Bezerra dos Santos, em seu livro ‘O 
Tesouro de Jaboatão’, afirma que os frades jesuítas 
escolheram aquele local para suas preces, descanso das 
jornadas fatigáveis e abrigo seguro onde guardassem, sem 
receio, as jóias e alfaias da igreja. “Para isso levantaram 
as grossas paredes do famoso mosteiro, plantaram no 
cume do monte o Cruzeiro de Pedra, Santo Pio e, a 
determinada distância, ergueram a Igreja Nossa Senhora 
das Agonias”. 
a) Apenas os itens I e II estão corretos; 
b) Apenas os itens I e III estão corretos; 
c) Apenas os itens II e III estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos; 
e) Nenhum item está correto. 

 
 
 
 
 



__________ ____________________  

 ____________________  
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Questão 019 
A emancipação política desse Município se deu em 1989 quando 
o povoado Carrapicho desmembrou-se do município de Neópolis 
passando a se chamar: 

a) Santana do São Francisco 
b) São Francisco 
c) Santana do Rio São Francisco 
d) Japoatã 
e) Neópolis de baixo 

 
Questão 020 
São respectivamente o Governador, vice-governador e 
presidente da assembleia legislativa de Sergipe: 

a) Marcelo Déda, Jackson Barreto e Angélica Guimarães 
b) Angélica Guimarães, Marcelo Déda e Jackson Barreto 
c) Jackson Barreto, Marcelo Déda e Angélica Guimarães 
d) Angélica Guimarães, Jackson Barreto e Marcelo Déda 
e) Jackson Barreto, Angélica Guimarães e Marcelo Déda 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

Questão 021 
Dentre as opções apresentadas, qual a principal finalidade de 
uso de uma motoniveladora? 

a) Escavar valas.  
b) Nivelar estradas. 
c) Fazer túneis. 
d) Nivelar a camada alfáltica das vias. 
e) Carregar caminhões. 

 
Questão 022 
Qual é o documento oficial que indica a aptidão de uma pessoa 
natural para conduzir veículo automotor? 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
b) Carteira Nacional de Trânsito. 
c) Carteira Nacional de Identidade de Habilitação. 
d) Carteira Nacional de Habilitação. 
e) Carteira Especial de Habilitação. 

   
Questão 023 
Dentre as opções abaixo, escolha aquela que indica quem pode 
conduzir uma motoniveladora em via pública: 

a) Qualquer condutor habilitado. 
b) Qualquer cidadão maior que 21 anos. 
c) O condutor habilitado nas categorias A ou superior. 
d) Ninguém, pois a motoniveladora, em nenhuma hipótese, 

pode ser conduzida em via pública. 
e) O condutor habilitado na categoria C ou superior. 

 
Questão 024 
Qual o combustível mais comum que nos dias atuais é utilizado 
em motoniveladoras? 

a) Etanol. 
b) G.N.V. 
c) Gasolina. 
d) Diesel. 
e) Óleo lubrificante. 

 

Questão 025 
Dentre as alternativas a seguir, escolha a que representa o E.P.I 
apresentado na imagem: 

a) Abafador auricular. 
b) Fone de ouvido. 
c) Megafone.  
d) Protetor de pressão craniana. 
e) Comunicador. 

        
Questão 026 
Dentre as alternativas a seguir, escolha a que representa a peça 
apresentada na imagem: 

a) Porca lisa. 
b) Arruela quadrada.  
c) Arruela sextavada. 
d) Arruela agarra. 
e) Arruela de pressão. 

    
Questão 027 
Qual o outro nome pelo qual é conhecida uma motoniveladora? 

a) Pá carregadeira. 
b) Patrol. 
c) Escavadeira. 
d) Enchedeira. 
e) Trator de Esteira. 

   
Questão 028 
Dentre os implementos apresentados, qual é o de uso mais 
comum em motoniveladoras: 

a) Pá de carregamento. 
b) Ripper central. 
c) Ripper dianteiro. 
d) Lâmina de escavação. 
e) Ripper traseiro. 

 
Questão 029 
Assinale a alternativa incorreta em relação ao significado da 
sigla apresentada: 

a) CTB – Código de Trânsito Brasileiro. 
b) CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. 
c) CETRAN – Conselho Estadual de Trânsito. 
d) CONTRADIFE – Conselho de Trânsito do Distrito 

Federal. 
e) JARI – Junta Administrativa de Regulamentação 

Interna. 
   
Questão 030 
Dentre as alternativas a seguir, escolha aquela que representa o 
equipamento apresentado na imagem: 

a) Trator de rodas. 
b) Motoniveladora.  
c) Ripper traseiro. 
d) Lâmina de nivelamento. 
e) Rolo compressor. 

    
 
 
 
 



__________ ____________________  

 ____________________  
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