PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL/RS
CONCURSO PÚBLICO 01/2012 - NÍVEL FUNDAMENTAL E SUPERIOR

MOTORISTA
INSTRUÇÕES
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após
transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de
prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.
5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 12/11/2012, até às 23h59min, no site
www.fundatec.org.br.
7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a
sua substituição.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 12 referem-se ao texto abaixo.
Musa de quê?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

As musas são as nove filhas de Zeus com Mnemosine, a memória. Para cada uma, Zeus deu a
incumbência de proteger uma arte ou ciência. Calíope, a poesia épica. Clio, a história. Erato, a poesia lírica.
Euterpe, a música. Melpômene, a tragédia. Polímnia, a música sacra. Tália, a comédia. Terpsícore, a
dança. Urânia, astronomia e astrologia.
Na Grécia antiga, às musas era atribuída a capacidade de inspirar a criação artística ou científica.
Vários são os textos em que os poetas começam invocando as musas para que elas soprem a inspiração.
Assim, chega-se a esse uso da palavra musa como aquela que inspira, a musa inspiradora.
Contudo, diferente do conceito __________, de entidade mítica dos gregos, a palavra foi sendo usada
para designar mulheres bonitas, de carne e osso. Sim, as filhas de Zeus eram belas. Mas não só pelo seu
físico. Elas protegiam as artes e as ciências. Protegiam o belo. Do uso _________ dos criadores, que agiam
com o sopro das musas, passamos ao uso ativo. O criador age porque viu uma musa, uma bela mulher e,
para ela, escreve algo – na maioria das vezes, nem tão inspirado. Saímos da arte para a cantada.
E, hoje, tempo em que os poetas estão em baixa, a musa vive sozinha. A palavra musa serve
apenas para designar mulher bonita. O jargão goza de livre trânsito pela imprensa contemporânea
brasileira. É a musa do tênis, a do atletismo, a da natação, a do futebol... e, pasmem, a da CPI!
Se pensarmos como a origem do termo grego, podemos dizer que uma musa estaria protegendo
um esporte, o que, em certo sentido, exige tanto arte, no sentido de talento, como ciência, no sentido de
técnica. Mas musa da CPI protege o quê? A ___________, a roubalheira, a tentativa de suborno?
Usar o nome das musas em vão pode provocar a ira de Zeus.
(Ricardo Silvestrin, Zero Hora, Editoriais, pág. 12, 07/08/2012.)

QUESTÃO 01 – Sobre a acentuação de palavras do
texto são feitas as seguintes afirmações:

QUESTÃO 03 – Analise as assertivas a seguir sobre
a pontuação do texto.

I. As palavras Calíope (linha 02) e épica (linha 02)
são acentuadas pela mesma regra.
II. Se a palavra atribuída (linha 05) fosse para o
plural, perderia o acento gráfico.
III. As palavras Tália (linha 03) e Urânia (linha 04)
são acentuadas por regras diferentes.

I. As vírgulas da linha 02 estão sendo utilizadas em
substituição à forma verbal protege.
II. As três primeiras vírgulas da linha 15 separam
termos de mesma função sintática.
III. Na linha 10, o ponto depois de ciências poderia
ser substituído por ponto e vírgula sem causar
incorreção à frase.

Quais estão corretas?

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 02 – As palavras que completam correta e
respectivamente as lacunas tracejadas das linhas 08,
10 e 18 são:
A) etéreo – passivo – corrupção
B) etério – passivo – corrupsão
C) etéreo – pasivo – corrupsão
D) etério – passivo – corrupção
E) etéreo – pacivo – corrupsão

Execução: Fundatec

QUESTÃO 04 – Se as formas verbais agiam (linha
10) e goza (linha 14) fossem flexionadas no Pretérito
mais-que-perfeito do Indicativo, encontraríamos:
A) agiram – gozara.
B) agiram – gozava.
C) agiriam – gozara.
D) agiram – gozaria.
E) agiriam – gozariam.
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QUESTÃO 05 – Se no trecho “O criador age porque
viu uma musa, uma bela mulher e, para ela, escreve
algo – na maioria das vezes, nem tão inspirado”.
(linhas 11 e 12) substituíssemos “O criador” por “Os
criadores”, quantas outras palavras necessariamente
sofreriam alterações para fins de concordância?
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.

A) incumbência.
B) astronomia.
C) capacidade.
D) maioria.
E) designar.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa cuja separação
silábica foi feita de modo INCORRETO:

QUESTÃO 06 – Analise as afirmações abaixo,
assinalando C, se corretas, ou E, se erradas.
( ) Em proteger (linha 02) e textos (linha 06),
encontramos dígrafos.
( ) Em musa (linha 07 – 1ª ocorrência) e osso
(linha 09), há o mesmo número de letras e
fonemas.
( ) Em hoje (linha 13) e sozinha (linha 13), há mais
letras que fonemas.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) poe-sia.
B) ins-pi-rar.
C) mí – ti – ca.
D) a – ti – vo.
E) can – ta – da.

QUESTÃO 11 – Em do (linha 16) e no (linha 17 –
duas ocorrências) temos uma ____________ de
um(a) ____________ e um(a) ____________.
A alternativa que preenche correta e respectivamente
as lacunas da frase acima é:
A) contração – preposição – artigo
B) combinação – conjunção – artigo
C) contração – conjunção – preposição
D) combinação – preposição – preposição
E) contração – artigo – artigo

A) E – E – C.
B) E – E – E.
C) E – C – C.
D) C – E – C.
E) C – E – E.

QUESTÃO 07 – Em todos os trechos abaixo,
retirados do texto, o termo sublinhado, no sentido em
que aparece no texto, pertence à mesma classe
gramatical, MENOS na alternativa:
A) Grécia antiga (linha 05).
B) criação artística (linha 05).
C) musa inspiradora (linha 07).
D) mulheres bonitas (linha 09).
E) bela mulher (linha 11).

QUESTÃO 08 – As palavras sublinhadas no texto
(linhas 01, 03 e 06) classificam-se, respectivamente,
como:
A) numeral – substantivo – artigo – pronome.
B) artigo – substantivo – pronome – substantivo.
C) numeral – adjetivo – artigo – pronome.
D) pronome – substantivo – pronome – adjetivo.
E) numeral – adjetivo – artigo – substantivo.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 09 – Todas as palavras abaixo, retiradas
do texto, são polissílabas, MENOS

QUESTÃO 12 – Analise as afirmativas abaixo, em
relação às ideias do texto.
I. Originalmente, na mitologia grega, o termo musa
referia-se às nove filhas de Zeus.
II. O termo musa perdeu seu sentido original e
refere-se, hoje, apenas a mulheres bonitas.
III. Para o autor, mesmo mudado como está, o
termo musa não se presta às CPIs, locais onde,
para ele, imperam, entre outras coisas, a
roubalheira e a tentativa de suborno.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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ATUALIDADES

QUESTÃO 13 - Um dos principais focos de tensão no
Oriente Médio atual é o programa nuclear
desenvolvido pelo
A)
B)
C)
D)
E)

Iraque.
Kuwait.
Líbano.
Irã.
Afeganistão.

QUESTÃO 14 - Em abril último, a cidade de
Cartagena sediou a 6ª Cúpula das Américas. Em que
país ocorreu o evento?
A)
B)
C)
D)
E)

Argentina.
Bolívia.
Colômbia.
Equador.
Venezuela.

QUESTÃO 15 - Segundo a ONU, a região do planeta
que apresenta as mais altas taxas de fertilidade é
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 18 - A COP-17, ocorrida em Durban, na
África do Sul, a Eco-92 e a Rio + 20, ambas
realizadas no Rio de Janeiro, são conferências que
tiveram como tema central
A)
B)
C)
D)
E)

a economia europeia.
a política na América Latina.
a preservação do meio ambiente.
a fome na África.
as ditaduras africanas.

QUESTÃO 19 - O perfil olímpico dos países revela
muito sobre as condições de vida de sua população.
O mundo rico, escolarizado e com bom
desenvolvimento humano domina os Jogos, fato que
pôde ser observado nas Olimpíadas de Londres, pois
o país que ficou em primeiro lugar no quadro geral de
medalhas foi
A)
B)
C)
D)
E)

a Alemanha.
a China.
a Inglaterra.
o Canadá.
os Estados Unidos.

Para responder à questão 20, observe a imagem
abaixo:

a América do Sul.
a Oceania.
a África.
o Oriente Médio.
o sudeste asiático.

QUESTÃO 16 - No Município de Sapucaia do Sul, a
maioria da população ativa está inserida em que setor
da economia?
A)
B)
C)
D)
E)

Indústria.
Comércio.
Serviços.
Agricultura.
Pecuária.

QUESTÃO 17 - Em 2011, foi sancionada a lei que
cria a Comissão da Verdade. Formada por sete
pessoas escolhidas pela presidente Dilma Rousseff, a
comissão tem a tarefa de
A) esclarecer violações aos direitos humanos
ocorridas durante a ditadura militar.
B) analisar e julgar crimes de corrupção no governo
federal.
C) identificar os altos salários no Senado e na
Câmara Federal.
D) pesquisar e punir os casos de nepotismo nos
executivos estaduais e municipais.
E) disciplinar o uso das verbas de gabinete no
Congresso Nacional.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 20 - Assinale a alternativa que melhor
apresenta uma legenda para a foto acima.
A)
B)
C)
D)
E)

BRICS: a força dos emergentes.
BRICS: a união para sair da crise.
BRICS: a liderança na produção petrolífera.
BRICS: a tropa de paz no Oriente Médio.
BRICS: o Conselho de Segurança da ONU.
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QUESTÃO 21 - Metais, vidros, papéis e plásticos são
materiais recicláveis que devem ser colocados em
lixeiras específicas, cada uma representada por uma
cor. Assim, os materiais plásticos devem ser
depositados em lixeiras de cor

QUESTÃO 25 - Para percorrer 54 quilômetros, um
veículo de transporte coletivo consumiu nove litros de
combustível a um custo de R$ 2,15 por litro. Nessas
condições, quantos reais serão gastos para que esse
mesmo veículo percorra 252 quilômetros?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

azul.
amarela.
verde.
laranja.
vermelha.

R$ 90,30.
R$ 90,40.
R$ 90,50.
R$ 90,60.
R$ 90,70.

QUESTÃO 22 - Em novembro próximo, os eleitores
norte-americanos escolherão seu próximo Presidente.
Tradicionalmente, as eleições presidenciais nos
Estados Unidos são polarizadas entre os partidos
A)
B)
C)
D)
E)

Protestante e Democrata-Cristão.
Republicano e Democrata.
Liberal e Socialista.
Conservador e Liberal.
Progressista e Trabalhista.
MATEMÁTICA

QUESTÃO 23 - Uma equipe de eletricistas realizou
uma reforma de instalação elétrica de um
determinado prédio municipal. Foram trocadas 1.500
lâmpadas, sendo 60% fluorescentes, 15% dicroicas e
as demais de LED. Nessa situação, a quantidade total
de lâmpadas de LED trocadas corresponde a
A)
B)
C)
D)
E)

225.
345.
375.
450.
900.

QUESTÃO 24 - Em um laboratório farmacêutico, são
produzidas 400 caixas de medicamentos analgésicos,
sendo que 172 são antitérmicos. A porcentagem
equivalente aos medicamentos que somente são
analgésicos corresponde a
A)
B)
C)
D)
E)

33%.
43%.
53%.
57%.
67%.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 26 - A telefonista de uma repartição
pública atende chamadas telefônicas internas e
externas, conectando ligações com os ramais
solicitados, efetua ligações locais, interurbanas e
internacionais. Foi realizada uma pesquisa, com uma
determinada telefonista, mostrando que a razão entre
o número de ligações locais e o número de ligações
interurbanas é de 7 para 4. Supondo que o número
de ligações locais corresponde a 455, pode-se afirmar
que o número total de ligações é equivalente a
A)
B)
C)
D)
E)

260.
475.
590.
625.
715.

QUESTÃO 27 - Um instalador hidráulico realizou um
reparo na caixa d’água de um determinado prédio e,
após o conserto, para enchê-la completamente,
utilizou cinco torneiras abertas durante 5 horas e 20
minutos. Supondo que fossem utilizadas oito torneiras
abertas, o tempo necessário para enchê-la
completamente seria de
A)
B)
C)
D)
E)

3 horas e 10 minutos.
3 horas e 15 minutos.
3 horas e 20 minutos.
3 horas e 30 minutos.
3 horas e 40 minutos.
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QUESTÃO 28 - Ao somar-se a quinta parte de um
número com a terça parte desse mesmo número,
obtém-se a diferença entre esse mesmo número e 49,
que representa a quantidade de processos que um
escrevente precisa arquivar. Assim, esse número é
A)
B)
C)
D)
E)

100.
105.
110.
115.
120.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 29 - O número de pessoas admitidas em
uma determinada empresa corresponde ao triplo da
2

maior raiz real da equação 3 x − 21x + 36 =
Nessa situação, o número de pessoas admitidas é
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 31 - Nos últimos dois meses, um
funcionário recebeu dois aumentos sucessivos de
10% e 12% respectivamente, passando a ganhar
após o último aumento R$ 1.047,20. Nessas
condições, o salário desse funcionário anterior aos
reajustes corresponde a

0.

3.
4.
6.
8.
12.

R$ 850,00.
R$ 875,00.
R$ 935,00.
R$ 975,00.
R$ 990,00.

QUESTÃO 32 - Para construir um estacionamento de
automóveis, camionetes e demais veículos de
transporte de passageiros e cargas de uma
determinada prefeitura, foi comprado um terreno
2
retangular de 8.400 m de área e 380 metros de
perímetro. Com base nessas informações, pode-se
afirmar
que
as
dimensões
desse
terreno
correspondem a
A)
B)
C)
D)
E)

40 m e 210 m.
50 m e 168 m.
60 m e 140 m.
70 m e 120 m.
80 m e 105 m.

QUESTÃO 30 - Uma farmácia municipal comprou 35
caixas de analgésicos do laboratório A por R$ 12,00
cada, e 85 caixas de antitérmicos do laboratório B por
R$ 18,00 cada. O preço médio desses
medicamentos, por caixa, corresponde a
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 16,00.
R$ 16,25.
R$ 16,50.
R$ 16,75.
R$ 17,00.

Execução: Fundatec
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 33 – Com base no que dispõe a Lei
Orgânica do Município de Sapucaia do Sul, analise
as afirmativas abaixo, assinalando V, para
verdadeiro, ou F, para falso.
O vereador poderá licenciar-se sem perder o seu
mandato:
( ) Para desempenhar missões temporárias de
caráter cultural ou de interesse do Município.
( ) Por doença, devidamente comprovada.
( ) Para exercer cargos de provimento em comissão
dos Governos Federal, Estadual ou Municipal.
( ) Para pleitear interesses privados perante a
Administração Municipal na qualidade de
advogado ou procurador.
( ) Para patrocinar causa em que seja interessada
autarquia de economia mista.
A sequência correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

dos

V – V – V – F – F.
V – V – V – V – V.
F – V – F – V – V.
V – F – V – V – F.
F – F – F – F – F.

QUESTÃO 34 – A comissão permanente de
Fiscalização ____________________, diante de
indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob
forma de investimentos não programados ou de
subsídios não aprovados, poderá solicitar à
autoridade governamental responsável que, no prazo
de ______________, preste os esclarecimentos
necessários.

QUESTÃO 36 – Reza a Constituição Federal que o
alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para
os maiores de dezoito anos e facultativos para:
I. Os analfabetos.
II. Os maiores de setenta anos.
III. Os maiores de dezesseis e menores de dezoito
anos.
IV. Os bombeiros e policiais de plantão no dia da
eleição.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II.
Apenas II e III.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

Para responder às questões 37 e 38, considere o
Código de Trânsito Brasileiro – CTB, instituído
pela Lei nº 9.503, de 23.09.1997, e suas alterações
posteriores.
QUESTÃO 37 – O CTB define que as infrações de
trânsito, que são punidas com multas, se classificam,
de acordo com sua gravidade, em quatro categorias.
Com base nas disposições do referido Código, nas
infrações de natureza grave e nas de natureza
gravíssima,
são
computadas
ao
infrator,
respectivamente, as seguintes pontuações:
A)
B)
C)
D)
E)

6 (seis) pontos – 7 (sete) pontos.
5 (cinco) pontos – 7 (sete) pontos.
5 (cinco) pontos – 6 (seis) pontos.
4 (quatro) pontos – 5 (cinco) pontos.
3 (três) pontos – 5 (cinco) pontos.

Considerando o disposto na Lei Orgânica do
Município de Sapucaia do Sul, as lacunas do trecho
acima ficam, correta e respectivamente, preenchidas
por:
A)
B)
C)
D)
E)

do Tribunal de Contas – trinta dias
da Prefeitura Municipal – dez dias
da Câmara Municipal – cinco dias
da Secretaria de Finanças – oito dias
da Procuradoria Geral – quinze dias

QUESTÃO 35 – De acordo com a Lei nº 2028/1997 –
Estatuto dos Servidores Municipais de Sapucaia do
Sul, após a posse, o servidor tem que iniciar o
exercício das atividades em, no máximo,
A)
B)
C)
D)
E)

15 (quinze) dias.
45 (quarenta e cinco) dias.
20 (vinte) dias.
08 (oito) dias.
30 (trinta) dias.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 38 – Dentre as normas gerais de
circulação e conduta dispostas no capítulo III do
referido Código, estão as relativas ao trânsito de
veículos nas vias terrestres abertas à circulação.
Segundo as referidas normas, quando veículos,
transitando por fluxos que se cruzem, se
aproximarem de local não sinalizado, terá
preferência de passagem:
I. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de
rodovia, aquele que estiver circulando por ela.
II. No caso de rotatória, aquele que estiver
circulando por ela.
III. Nos demais casos, o que vier pela esquerda do
condutor.

Para responder à questão 40, considere o Manual
Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I Sinalização
Vertical
de
Regulamentação,
aprovado pela Resolução do CONTRAN nº 180,
de 26.08.2005, e o Manual Brasileiro de
Sinalização de Trânsito - Volume II - Sinalização
Vertical de Advertência, aprovado pela Resolução
do CONTRAN nº 243, de 22.06.2007.
QUESTÃO 40 - As ilustrações que seguem
representam placas de sinalização vertical. Com
base nos referidos Manuais, identifique a sinalização
vertical de advertência que significa mão dupla
adiante:

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

A)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

B)
QUESTÃO 39 - Assinale a alternativa que, de acordo
com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito
– Volume I, representa o Departamento Estadual de
Trânsito:
A)
B)
C)
D)
E)

DAER.
DENATRAN.
DETRAN.
DENIT.
DEPETRAN.

C)

D)

E)

Execução: Fundatec
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