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MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS  
PODER EXECUTIVO 

Concurso Público 01/2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operador de Máquinas 
 

 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 
falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Resposta com rasura será 
anulada. Também será anulada questão com mais de uma alternativa assinalada. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9 horas às 12 horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos deverão entregar o caderno de provas, o cartão resposta e assinar a Ata/Lista de 
Presença para serem liberados. 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 30 (trinta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no “CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
conferência e lacre das provas e dos cartões resposta. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

Disciplina Nº de questões Pontuação por questão 

Parte I – Língua Portuguesa 10 (dez) questões  2 (dois) pontos 

Parte II – Legislação Municipal e Conhecimentos Gerais 10 (dez) questões  2 (dois) pontos 

Parte III - Conhecimento Específico  10 (dez) questões  4 (dois) pontos 

. 
 

16/09/2012 
 

Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS 
Site: www.unijui.edu.br 

 

 

 

 

 

Nº da inscrição:_____ 
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Parte I – Língua Portuguesa 

(cada questão correta equivale a 2 (dois) pontos) 
 

Em pesquisa, Brasil fica com a terceira posição em percentual de ex-fumantes 
 

Maior levantamento mundial sobre uso do tabaco aponta que 46,4% dos homens e 47,7% das mulheres haviam 
largado o cigarro. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 

     O Brasil é o terceiro país com maior índice de ex-fumantes, de acordo com o maior 
levantamento global já feito sobre o uso do tabaco. Segundo o estudo, publicado nesta 
quinta-feira no periódico médico The Lancet, 46,4% dos homens e 47,7% das mulheres 
que disseram já ter fumado diariamente haviam largado o cigarro. O país está atrás 
apenas do Reino Unido (57,1% e 51,4%, respectivamente) e dos Estados Unidos (48,7% 
e 50,5%). 
     Coordenado por Gary Giovino, diretor do Departamento de Saúde Comunitária e 
Comportamento em Saúde da Escola de Saúde Pública da Universidade Estadual de 
Nova York em Buffalo, nos Estados Unidos, e autoridade internacional no estudo do 
tabaco, o levantamento analisou informações de três bilhões de pessoas, entre 2008 e 
2010, de 16 países — dos quais, 14 eram países de baixa e média renda (Brasil, 
Bangladesh, China, Egito, Índia, México, Filipinas, Polônia, Rússia, Tailândia, Turquia, 
Ucrânia, Uruguai e Vietnã). Dados dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha foram usados 
como comparativos. 
     "Na ausência de ações efetivas, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo irão morrer 
prematuramente no próximo século pelo uso do tabaco", diz Giovino. Segundo ele, a 
maior parte dessas mortes e os custos de saúde e econômicos que virão com elas serão 
suportadas por países de renda baixa e média. No último século, 100 milhões de pessoas 
morreram prematuramente devido ao uso do tabaco, aponta a Organização Mundial de 
Saúde (OMS). 
     Entre os principais resultados encontrados no estudo, viu-se que 49% dos homens e 
11% das mulheres fazem uso do tabaco (fumado, sem fumaça ou ambos). Embora os 
índices de uso ainda sejam menores entre as mulheres, elas estão começando a fumar 
tão cedo quanto os homens — por volta dos 17 anos, e não mais aos 20. Apesar de ser 
consumido  de  diversas  maneiras, de mascado a enrolado à mão, a maioria dos 
usuários (64%) faz uso de cigarros industrializados. 
     A China tem o índice mais elevado de usuários, com 301 milhões (52,9% dos 
homens), seguida da Índia, com 274 milhões (47,9% dos homens). As taxas de pessoas 
que largaram o vício são mais altas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, assim como 
no Brasil e no Uruguai. Esses índices são mais baixos na China, Índia, Rússia e Egito. 
 

Revista VEJA, edição de 17 de agosto de 2012. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/em-pesquisa-brasil-fica-com-a-terceira-posicao-em-

percentual-de-ex-fumantes. Acessado em: 21 ago 2012. 
 
 
1. O texto trata principalmente de: 
a) como as pesquisas realizadas nos EUA são eficientes no que se refere ao cigarro. 
b) quais os países que mais consomem cigarro no mundo. 
c) dos diferentes hábitos de homens e mulheres no que se refere ao consumo de cigarro. 
d) das diferenças entre os países de baixa e média renda e os países desenvolvidos no que se refere ao número 

de fumantes e ao consumo de tabaco. 
e) um levantamento médico acerca dos índices de pessoas que pararam de fumar no mundo.  
 
2. O pronome elas, na linha 17, se refere adequadamente a que ideia dentro do texto? 
a) ações efetivas (linha 15). 
b) pessoas no mundo (linha 15). 
c) dessas mortes (linha 16 e 17). 
d) países de renda baixa e média (linha 18). 
e) 100 milhões de pessoas (linha 18). 
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3. Quanto à seguinte frase retirada do texto: “’Na ausência de ações efetivas, cerca de 1 bilhão de pessoas no 
mundo irão morrer prematuramente no próximo século pelo uso do tabaco.’” (linhas 15 e 16), podemos entender 
a partir dela que:  
a) Fumar abrevia a vida das pessoas. 
b) Pelo fato de mães fumarem, ocorre muitas mortes prematuras. 
c) As pessoas morrerão por não termos ações efetivas, não pelo fato de fumarem. 
d) Todas as pessoas que fumam morrem devido ao uso de tabaco. 
e) Em outros séculos o tabaco não matava as pessoas. 
 
4. Quanto à grafia das palavras abaixo, qual está correta? 
a) adevogado. 
b) sobrancelha. 
c) advinhar. 
d) bandeija. 
e) cabelereiro. 
 
5. Na frase, "Na ausência de ações efetivas, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo irão morrer 
prematuramente no próximo século pelo uso do tabaco", (linhas 15 e 16 ) poderíamos substituir, sem prejuízo no 
sentido da frase, a palavra efetivas por:  
a) definíveis. 
b) criativas. 
c) imediatas. 
d) afetivas. 
e) permanentes. 
 
6. O texto pode ser definido como: 
a) uma reportagem. 
b) uma crônica. 
c) uma entrevista. 
d) uma notícia. 
e) um artigo de opinião. 
 
7. O texto está dividindo em: 
a) cinco parágrafos. 
b) quatro parágrafos. 
c) cinco estrofes. 
d) quatro períodos. 
e) três parágrafos e dois períodos.  
 
8. Assinale a opção que preenche correta e respectivamente as lacunas nas frases a seguir: 
I - Por _________ iniciaremos a campanha sobre o tabaco? 
II – O médico pediu para _______ parar de fumar? 
III – _________ o cigarro faz _______ para a saúde das pessoas? 
a) AONDE – MIM – POR QUE – MAU. 
b) ONDE – EU – POR QUE – MAL. 
c) ONDE – MIM – POIS – MAL. 
d) AONDE – MIM – PORQUE – MAL. 
e) ONDE – EU – POR QUE – MAU. 
 
9.  Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam as sílabas separadas corretamente: 
a) ter-cei-ro – pe-ri-ó-di-co – ci-gar-ro – es-ta-du-al. 
b) sa-ú-de – pe-sso-as – au-sên-ci-a – mor-re-ram. 
c) au-sên-cia – mun-di-al – u-su-á-ri-os – ví-ci-o. 
d) ma-nei-ras – ma-i-or – de-ssas – prin-ci-pa-is. 
e) ma-io-ri-a – u-su-á-rios – ho-me-ns – ma-ne-i-ras. 
 
10. Assinale a alternativa em que a segunda palavra não representa um sinônimo da primeira: 
a)  principais - fundamentais. 
b)  haviam – existiam. 
c)  analisou – considerou. 
d)  índices – números. 
e)  maior – mínimo. 
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Parte II – Legislação Municipal e Conhecimentos Gerais  
(cada questão correta equivale a 2 (dois) pontos) 

11. Assuntos que tratam sobre a organização político-administrativa, atribuições, competências, 
responsabilidades, dos bens e da administração, entre outros, do Município de Cândido Godói, estão previstas 
no(a): 
a) Estatuto da prefeitura. 
b) Regimento Jurídico Estadual. 
c) Lei Orgânica. 
d) Código Tributário e Administrativo Municipal. 
e) Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos.  
 
12. Assinale a alternativa incorreta: 
a) É permitido o Servidor Municipal da Administração Direta e Indireta candidatar-se a vereador. 
b) O vereador deverá ter residência fixa no município. 
c) Quem exerce o Poder Legislativo no município é a Câmara Municipal de Vereadores. 
d) A Câmara Municipal é que da a posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito eleitos. 
e) A Mesa Diretiva da Câmara Municipal, composta pelo Presidente; Vice-Presidente; 1º e 2º Secretário da 

Câmara, é escolhida pelo Prefeito e pelo Vice-Prefeito logo após a posse dos vereadores eleitos. 
 
13. Conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Cândido Godói, a idade mínima para 
ingressar no Serviço Público é: 
a) 21 (vinte e um) anos. 
b) 18 (dezoito) anos. 
c) 16 (dezesseis) anos. 
d) 14 (quatorze) anos. 
e) 20 (vinte) anos. 
 
14. Assinale a alternativa incorreta, segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Cândido 
Godói. 
a) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 2 

(dois) anos. 
b) O Servidor aprovado em concurso público e nomeado para cargo de provimento efetivo adquire estabilidade 

após 3 (três) anos de efetivo exercício. 
c) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de até 10 (dez) dias contados 

da data da posse. 
d) A pontualidade, eficiência e a disciplina são uns dos quesitos que serão observados durante o estágio 

probatório. 
e) O prazo de validade do concurso será de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual 

período, no interesse da administração. 
 
15. São deveres do Servidor Público Municipal de Cândido Godói, exceto: 
a) Ser assíduo e pontual ao serviço. 
b) Tratar com urbanidade as partes, atendendo-as sem preferências pessoais. 
c) Atender com presteza o público em geral, prestando as informações requeridas que estiverem o seu alcance, 

ressalvadas as protegidas por sigilo. 
d) Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
e) Manter conduta incompatível com a moralidade administrativa. 

 
16. As eleições municipais acontecerão no próximo dia 07 de outubro. Qual é o período determinado para que 
ocorram novas eleições para Prefeito e Vereadores? 
a) A cada 2 (dois) anos em municípios com menos de cinco mil habitantes. 
b) A cada 4 (quatro) anos. 
c) Sempre que houver eleições para Presidente da República. 
d) Depende da data de aniversário do município. 
e) Quando tiver eleições para Governador do Estado. 

17. Assinale a alternativa que não apresenta limite correto do Municipio de Cândido Godói, o qual localiza-se na 
Fronteira Noroeste do RS e na Microrregião do Grande Santa Rosa:  
a) Ao Norte com Santa Rosa e Santo Cristo. 
b) Ao Sul com Ubiretama e Santa Rosa. 
c) Ao Leste com Ubiretama e Santa Rosa. 
d) Ao Oeste com Campina das Missões e Porto Lucena. 
e) Ao Leste com Campina das Missões e Santa Rosa. 
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18. Em 09 de outubro de 1963, através da Lei 4.581 foi criado o município de Cândido Godói, que foi legalmente 
instalado dia 25 de janeiro de 1964, inicialmente a predominância da população eram de Espanhóis, na 
atualidade predomina a maioria da população da imigração: 
a) Portuguesa. 
b) Alemã. 
c) Espanhol. 
d) Polonesa. 
e) Italiana. 

19. Cândido Godói é conhecida como Cidade Pomar, por suas ruas floridas e árvores frutíferas que embelezam 
a cidade e é mundialmente conhecida como Terra dos Gêmeos por ser o município de maior incidência de 
gêmeos. Em qual comunidade é registrada a maior incidência de gêmeos por km2? 
a) Comunidade da Linha São Bonifácio. 
b) Comunidade da Esquina União. 
c) Comunidade de Linha São Pedro. 
d) Comunidade da Linha Castelo Branco. 
e) Comunidade da Linha São Miguel. 
 
20. Assinale a alternativa que apresenta Ponto Turístico que não está localizado no município de Cândido Godói: 
a) Cascata do Caracol. 
b) A Praça Matriz e a Igreja Matriz. 
c) Gruta da Esquina União. 
d) Balneário Paraíso do Sol. 
e) Museu dos gêmeos. 

Parte III - Conhecimento Específico 
(cada questão correta equivale a 4 (quatro) pontos) 

 
21. Sempre que se fizer uma escavação com uma escavadeira, há necessidade de: 
1 - Conhecer todos os detalhes do serviço a ser executado. 
2 - Procurar saber da existência de tubulações de água e esgoto na área a ser escavada. 
3 - Conhecer as condições do solo para evitar acidente. 
a) Somente os itens 1 e 2 estão corretos. 
b) Somente o item 2 está correto. 
c) Somente os itens 1 e 3 estão corretos. 
d) Somente o item 3 está correto. 
e) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos. 
 
22. Identifique as afirmativas a seguir como (V) para verdadeiras e (F) para falsas: 
(___) Selo mecânico, é um conjunto de peças montadas entre si, dentro de uma lógica padrão, que tem como 

objetivo proporcionar a vedação de eixos rotativos, onde os limites de pressão, temperatura e velocidade 
não permitem aplicações de retentores convencionais. 

(___) A vida útil de um selo mecânico esta diretamente ligada a fatores como: Condição de operação do 
equipamento, ciclos, conjunto moto-bomba. Condição de pressão, temperatura, velocidade. Condição do 
produto bombeado (água limpa até sólidos em suspensão). 

(___) A Motoniveladora é a máquina que melhor realiza a abertura de valetas, com colocação de tubos de 
concreto, em obras de saneamento. 

(___) Para carregar e descarregar a máquina sobre um caminhão ou carreta, deve ser utilizado rampas 
adequadas, porque, em barrancos, podem ocorrer acidentes graves. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
a)  V – F – V – V. 
b)  F – F – V – V. 
c)  V – V – F – V. 
d)  F – V – V – V. 
e)  F – V – F – F. 
 
23. Numa motoniveladora ou numa carregadeira, a combinação entre potência do motor, bomba, comandos 
hidráulicos, e o correto dimensionamento dos cilindros resulta em: 
a) Grande força hidráulica de escavação e levantamento com perda de eficiência. 
b) Facilidade de visualização do sistema. 
c) Durabilidade e segurança do chassi. 
d) Grande força de levantamento e desagregação com perda de eficiência. 
e) Grande força hidráulica de escavação, levantamento e desagregação sem perda de eficiência. 
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24.  A cabine de uma máquina pesada, seja ela retroescavadeira, carregadeira, rolo compactador ou 
motoniveladora, deverá oferecer ao operador: 
a) Robustez, conforto e desgaste. 
b) Segurança, conforto e visibilidade. 
c) Desgaste, visibilidade e conforto. 
d) Resistência, conforto e desgaste. 
e) Visibilidade, robustez e desgaste. 
 
25.  No âmbito estadual, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e 
suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira 
Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente, são de responsabilidade do(a): 
a) Diretran. 
b) Denatran. 
c) Detran. 
d) Centro de Formação de Condutores (CFC). 
e) Polícia Militar. 
 
26.  Dirigindo um veículo por uma via, você se depara com uma pista de rolamento onde há várias faixas de 
trânsito no mesmo sentido, as da esquerda são destinadas:  
a) Aos veículos de carga e aos de menor velocidade.  
b) A ultrapassagem regulamentar e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade.  
c) Aos veículos de transporte coletivos, aos de maior velocidade e aos veículos pesados.  
d) Somente aos veículos pesados. 
e) Somente aos automóveis. 
 
27.  Assinale a alternativa correta. Comparando-se um trator sobre rodas com um trator sobre esteiras, pode se 
afirmar que o trator de esteira tem: 
a ) Melhor aderência e melhor distribuição de peso. 
b)  Melhor flutuação. 
c)  Maior velocidade e melhor aderência. 
d)  Melhor balanceamento. 
e)  Melhor deslizamento. 
 
28. No sistema elétrico de um veículo, qual é a função da bateria? 
a) Aumentar a velocidade do motor. 
b) Gerar eletricidade quando o veículo está em movimento. 
c) Disparar uma faísca elétrica de alta voltagem nas câmaras de combustão. 
d) Regular a tensão do alternador. 
e) É responsável para fornecer energia elétrica ao motor de partida para que o veículo inicie o seu 

funcionamento. 
 
29. Sobre a motoniveladora podemos afirmar que é: 
a) Um veículo de 2 ou 3 rodas ,que tem como objetivo fundamental o nivelamento de poços artesianos. 
b) Um veículo destinado para transportes escolares. 
c) Um veículo destinado para transporte de cargas até 3.500 Kg. 
d) Um veículo destinado para transporte de cargas até 6.000 Kg. 
e) Um maquinário utilizado em obras de construção civil de ampla escala, em conjunto com outros maquinários 

principalmente para nivelamento de estradas, terrenos, etc. 
 
30. Identifique as afirmativas a seguir como (V) para verdadeiras e (F) para falsas: 
(___) A função do sistema de arrefecimento é manter a temperatura de trabalho do motor em condições pré- 

estabelecida.  
(___) A tampa do radiador é de suma importância para manter o sistema pressurizado e retardar o ponto de 

ebulição da água. 
(___) A válvula termostática tem a função de controlar a temperatura ideal do motor, mantendo o equilíbrio 

térmico, a sua remoção acarreta alteração na temperatura de trabalho do motor.  
(___) Deixar o motor do veiculo sempre funcionando mesmo que esteja estacionado, evitando assim que o motor 

esfrie, são cuidados com o veículo para evitar danos ao meio ambiente. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
a)  V – F – V – V. 
b)  F – F – V – V. 
c)  V – V – V – F. 
d)  F – V – V – V. 
e)  F – V – F – F. 




