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MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS  
PODER EXECUTIVO 

Concurso Público 01/2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operador de Motoniveladora 
 

 

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. Questões que contenham 
respostas com rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas . 

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  2,0 (dois) pontos 

Parte II – Legislação Municipal e Conhecimentos 
Gerais  

10 (dez) questões  2,0 (dois) pontos 

Parte III - Conhecimento Específico  10 (dez) questões  4,0 (dois) pontos 

. 
 

07/07/2013 
Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS 
Site: http://www.unijui.edu.br/asc/concursos-publicos  

 

 
 
 

Nº da inscrição:_____ 
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Parte I – Língua Portuguesa 

(cada questão correta  equivale a 2,0 (dois) pontos) 
Fifa: Não há "plano B" para fazer a Copa fora do Brasil 

 
Segundo o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, as manifestações não vão interromper os jogos da Copa das 

Confederações e da Copa do Mundo 
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     O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, disse nesta segunda-feira (24) que não___ 
"Plano B" para fazer ___ Copa do Mundo fora do Brasil. A realização do evento foi 
questionada após os vários protestos que se espalharam pelo Brasil na última semana - 
muitos deles questionando os gastos com os preparativos para a Copa.  
     Valcke disse que a federação não recebeu nenhuma oferta, de nenhum outro país, 
para sediar a Copa de 2014, e tentou afastar os rumores de que o mundial poderia ser 
transferido do Brasil. "A final da Copa das Confederações será realizada no domingo no 
Maracanã, e a Copa do Mundo será realizada no Brasil em 2014", disse. 
     Além de Valcke, o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, também falou sobre __ 
manifestações e a realização da Copa. Rebelo apresentou um relatório com números de 
recursos investidos, geração de emprego e movimentação econômica gerada pelos 
eventos esportivos. O balanço do governo confirma que houve aumento de gastos com 
as obras da Copa, tanto na esfera do governo quanto por parte da iniciativa privada. 
     Segundo o ministro, os investimentos com a Copa chegaram ___ R$ 28 bilhões, um 
aumento de 10% em relação ao último balanço, divulgado em abril. Os números 
apresentados por Aldo Rebelo mostram que o aumento ocorreu principalmente nas obras 
envolvendo aeroportos, estádios e mobilidade urbana. 
     De acordo com os dados apresentados pelo ministro, produzidos por um estudo feito 
pela consultoria Ernest&Young, a Copa vai gerar, até 2014, 3,6 milhões de empregos e 
movimentar R$ 112 bilhões na economia brasileira de 2010 a 2014. 

Disponível em:  
http://revistaepoca.globo.com//Sociedade/copa-do-mundo-2014/noticia/2013/06/fifa-nao-

ha-plano-b-para-fazer-copa-fora-do-brasil.html Acesso em: 25 jun. 2013.  
 
1. A alternativa que completa corretamente  e respectivamente as lacunas no texto nas linhas 1, 2, 9 e 14 é: 
a) à – a – as – a.  
b) há – a – as – à. 
c) a – a – às – a. 
d) há – a – as – a. 
e) há– a – às– à. 
 
2. O texto trata principalmente  de:  
a) Por que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. 
b) Quais os valores gastos com a construção de estádios de futebol e de como esses valores têm aumentado 

nos últimos anos.  
c) Um comunicado do secretário geral da Fifa sobre o fato de que não ocorrerá a transferência dos jogos da 

Copa para outro país, como alarmam alguns rumores.  
d) Sobre como a Copa do mundo possibilitará o aumento da economia no Brasil, e gerará milhões de empregos 

por todo o país.   
e) Como o ministro dos esportes do Brasil pensa diferente do secretário geral da Fifa sobre a transferência do 

evento para outros países.  
 
3. Observe a seguinte passagem do texto: “A realização do evento foi questionada após os vários protestos que 
se espalharam pelo Brasil na última semana - muitos deles questionando os gastos com os preparativos para a 
Copa.” (linhas 2, 3 e 4). A alternativa que traz em si uma leitura de acordo com o que está sendo dito na 
passagem é:  
a) Os protestos que ocorreram no Brasil nas últimas semanas foram responsáveis pelos questionamentos sobre 

o fato de a Copa permanecer ou não no Brasil. 
b) O questionamento sobre a permanência da Copa no Brasil aconteceu exatamente no mesmo dia do primeiro 

protesto, por isso temos a palavra “após”, sendo empregada na frase.  
c) O que foi questionado foram os gastos com os preparativos para a Copa do Mundo, mas nada relacionado 

com a Copa das Confederações, já que essa não possui gastos extremos como a primeira.  
d) Os protestos em si nada têm a ver com os questionamentos sobre a permanência ou não da Copa no Brasil, 

já que esse assunto vinha sendo debatido há bastante tempo pelos brasileiros.  
e) Todos os protestos que têm ocorrido no Brasil iniciaram exatamente por causa da Copa do Mundo.  
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4. Não é objetivo comunicativo do texto:  
a) Informar aos brasileiros sobre as futuras ações envolvendo a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de 

2014.  
b) Apresentar relatórios exatos sobre quanto foi gasto com os eventos relacionados à Copa do Mundo, 

principalmente nas reformas e construções de espaços físicos e com a mobilidade urbana.  
c) Esclarecer sobre possíveis rumores de que a Copa do Mundo seria transferida do Brasil por causa dos 

inúmeros protestos que têm ocorrido recentemente.  
d) Comunicar que não há possibilidade de transferência da Copa do Mundo do Brasil, já que nenhum outro país 

se ofereceu como sede dos jogos.  
e) Comentar brevemente sobre os relatórios apresentados pelo ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, a respeito 

dos gastos com os jogos, investimentos, movimentação econômica e geração de empregos.  
 
5. Dentre as afirmações abaixo sobre o conteúdo do texto, marque a que está em desacordo :  
a) Tivemos um aumento com os investimentos na Copa do Mundo, o qual chega a 10% em relação ao último 

balanço, divulgado em abril de 2013.  
b) A Fifa não possui um planejamento secundário, caso precisasse tirar a Copa do Mundo do Brasil.  
c) A Copa do Mundo no Brasil vai gerar, até 2014, inúmeros empregos e movimentar a economia brasileira. 
d) O governo brasileiro está sendo o único a ter aumentos nos investimentos com a Copa do Mundo, diferente da 

iniciativa privada.  
e) A declaração da Fifa tem por objetivo afastar os rumores sobre a possibilidade da Copa não ocorrer mais no 

Brasil em 2014.  
 
6. Leia com atenção as afirmações a seguir: 
I – Na frase “De acordo com os dados apresentados pelo ministro, produzidos por um estudo feito pela 
consultoria Ernest&Young, a Copa vai gerar, até 2014, 3,6 milhões de empregos e movimentar R$ 112 bilhões 
na economia brasileira de 2010 a 2014.” (linhas 18,19 e 20), a expressão sublinhada traz a ideia de 
conformidade.  
II – Na frase a seguir “O balanço do governo confirma que houve aumento de gastos com as obras da Copa, 
tanto na esfera do governo quanto por parte da iniciativa privada.” (linhas 12 e 13) poderíamos incluir a palavra 
nem antes da palavra tanto sem com isso ter alteração no sentido.  
III – Na frase “a federação não recebeu nenhuma oferta, de nenhum outro país, para sediar a Copa de 2014, e 
tentou afastar os rumores de que o mundial poderia ser transferido do Brasil.” (linhas 5, 6 e 7) poderíamos 
substituir a expressão “os rumores” por “os comentários” sem alteração no sentido da frase.  
Quais das afirmações estão corretas:  
a) Apenas I. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas III. 
 
7. A alternativa em que, respectivamente, a divisão 
silábica das palavras “última” (linha 03), 
“confederações” (linha 7) e “ocorreu” (linha 16) está 
correta  é: 
a) úl-ti-ma / con-fe-de-ra-cões / ocor-reu. 
b) úl-ti-ma / con-fe-de-ra-çõ-es/ o-cor-reu.  
c) ú-lti-ma / con-fe-de-ra-ções / o-cor-reu. 
d) úl-ti-ma / con-fe-de-ra-çõ-es/ocor-reu.  
e) úl-ti-ma / con-fe-de-ra-ções / o-cor-reu. 
 

9. No que se refere à acentuação correta, assinale a 
alternativa em que temos uma palavra 
PAROXÍTONA, OXÍTONA e PROPAROXÍTONA, 
respectivamente: 
a) secretário – também - última. 
b) importância – público – políticas. 
c) números - cidadã – presídios. 
d) médio – só – índices. 
e) nível – saúde - transparência. 

 
8. O pronome DELES, na linha 04, se refere a que 
ideia dentro do texto? 
a) "Plano B". 
b) gastos com os preparativos para a Copa. 
c) os vários protestos.  
d) O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke. 
e) Brasil. 
 
 
 
 

10. Na frase a seguir, “Os números apresentados 
por Aldo Rebelo mostram que o aumento ocorreu 
principalmente nas obras envolvendo aeroportos, 
estádios e mobilidade urbana.” (linhas 15,16 e 17), 
se a palavra número  fosse usada no singular, 
quantas palavras teriam que ser alteradas, 
necessariamente, a fim de manter a concordância? 
a) 4 
b) 6 
c) 3 
d) 5 
e) 8 
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Parte II – Legislação Municipal e Conhecimentos Gerais 

(cada questão correta  equivale a 2,0 (dois) pontos) 
 

11. Qual é o mês estabelecido como base pelo 
Município de Cândido Godói para proceder à 
concessão e reposição salarial aos seus servidores? 
a) Abril. 
b) Junho. 
c) Maio. 
d) Julho. 
e) Agosto. 
 
 
12.  A relação entre a maior e a menor remuneração 
dos servidores públicos é estabelecida pela(o): 
a) Idade do servidor público. 
b) Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal. 
c) Grau de parentesco com o prefeito. 
d) Tempo de serviço. 
e) Desempenho da atividade exercida. 
 
 
13.  Após que período é estável o servidor nomeado 
para o cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público? 
a) Seis (6) meses. 
b) Após o contrato de noventa (90) dias. 
c) Um (1) ano e meio. 
d) Dois (2) anos. 
e) Três (3) anos. 
 
 
14. Qual é o prazo de validade do concurso 
público? 
a) Dois (2) anos, podendo ser prorrogado, uma 

única vez, por igual período, no interesse da 
administração. 

b) Por seis (6) meses. 
c) Por um (1) ano e meio. 
d) Por dois (2) anos. 
e) Por quatro (4) anos, o mesmo tempo do mandato 

do prefeito. 
 
 
15.  De quem é a competência dentro da esfera 
administrativa do Município, para dar posse aos 
novos servidores públicos? 
a) Do gerente de Recursos Humanos (RH). 
b) Da pessoa responsável pelo setor onde vai se 

trabalhar. 
c) Pelo secretário de planejamento. 
d) Pelo Prefeito Municipal, e na sua ausência o seu 

representante legal. 
e) Pelo secretário de obras. 

 

16. Marque a alternativa que indica o nome do 
programa do governo federal de maior incentivo a 
famílias de baixa renda de todo o país para 
aquisição da casa própria que vem aumentando a 
cada ano.  
a) Bolsa família. 
b) Melhor moradia. 
c) Minha casa, minha vida. 
d) Minha casa, meu sonho. 
e) Minha vida, minha casa. 
 
 
17.  Para a criação do Município de Cândido Godói, 
ocorreu um desmembramento entre outros dois 
Municípios. Quais foram os dois Municípios que 
Cândido Godói foi desmembrado? (fonte: 
www.ibge.com.br) 
a) Ijuí e Santa Rosa. 
b) Santa Rosa e Giruá. 
c) Horizontina e Palmeira das Missões. 
d) Dr. Maurício Cardoso e Horizontina. 
e) Santa Rosa e Horizontina. 
 
 
18.  De acordo com o último censo demográfico 
realizado pelo IBGE em 2010 o número total de 
habitantes do Município de Cândido Godói é de: 
a) 6.535 habitantes. 
b) 8.750 habitantes. 
c) 18.500 habitantes. 
d) 32.000 habitantes. 
e) 5.255 habitantes. 
 
 
19.  Assinale a alternativa correspondente ao dia, 
mês e ano em que foi elevada a categoria de 
Município de Cândido Godói, pela lei Estadual n° 
4.581 (fonte: IBGE – www.ibge.com.br). 
a) 10/09/1963. 
b) 19/09/1963. 
c) 29/02/1963. 
d) 01/01/1963. 
e) 09/10/1963. 
 
 
20. Uma das descobertas mais importantes das 
últimas décadas em relação a extração de petróleo 
é chamada de: 
a) Pré-Sul. 
b) Poços de águas rasas. 
c) Poços artificiais. 
d) Pré-Sal. 
e) Pré-Mar. 
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Parte III - Conhecimento Específico 
(cada questão correta  equivale a 4,0 (quatro) pontos) 

 
Por vivermos em sociedade, sabemos que temos direitos, porém para que possamos exigir nossos direitos, 

temos que seguir as regras dessa sociedade, isto é, cumprir com nossos deveres. Podemos dizer que a 
educação para o trânsito é o desenvolvimento das faculdades intelectuais, morais e físicas do homem, formando 
a inteligência e o espírito do ser humano para viver, conviver e se relacionar no trânsito. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu Artigo 29, determina: O trânsito de veículos nas vias terrestres 
abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: 
 
§ 2º Respeitadas às normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, 
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados 
pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.  
 
As velocidades de todas as vias são controladas por placas de sinalização e radares:  
 
21. Onde NÃO houver sinalização as VELOCIDADES serão respectivamente:  
Nas vias urbanas de: Trânsito rápido, – Arterial, – Coletora e – Local, – Nas estradas  (rural não pavimentada): 
a) 100 km/h, 80 km/h, 40 km/h, 30 km/h e 60 km/h. 
b) 80 km/h, 60 km/h, 40 km/h, 30 km/h e 60 km/h. 
c) 80 km/h, 30 km/h, 60 km/h, 40 km/h e 60 km/h. 
d) 100 km/h, 60 km/h, 40 km/h, 30 km/h e 80 km/h. 
e) 80 km/h, 60 km/h, 30 km/h, 40 km/h e 60 km/h. 
 
22. Quais as três principais função do alternador em uma máquina? 
a) Carregar a bateria, fornecer energia elétrica para alimentar os outros componentes eletrônicos do veículo, 

poupar energia armazenada na bateria, quando o motor está em funcionamento. 
b) Manter a máquina em condições de pleno funcionamento, garantir a produção normal e a qualidade dos 

produtos. 
c) Prevenir prováveis falhas ou quebras dos elementos das máquinas. Esses cuidados envolvem a conservação, 

a adequação e a restauração. 
d) Poupar energia armazenada na bateria, fornecer energia para o motor de partida da máquina e indicadores 

de direção. 
e) Carregar a bateria, produzir faísca nos motores a gasolina e alimentar injeção eletrônica. 
 
23. Qual desses veículos tem prioridade de passagem, obedecendo às normas gerais de circulação e conduta: 
a) Veículo de transporte de carga. 
b) Veículo de transporte coletivo. 
c) O automóvel. 
d) Ambulância em serviço. 
e)  A motocicleta por ser mais rápida e de maior risco 
 
24. A finalidade do filtro de ar no veículo é: 
a) Filtrar o ar que alimenta o motor. 
b) Filtrar o ar que refrigera o motor. 
c) Filtrar os gases gerados pelo motor. 
d) Filtrar o combustível que vai para o motor. 
e) Filtrar e refrigerar o combustível que alimenta o motor. 
 
25. O instrumento chamado tacômetro, localizado no painel do veículo, tem a função de: 
a) Indicar a distribuição do óleo do motor. 
b) Registrar os quilômetros percorridos. 
c) Indicar a rotação do motor. 
d) Mostrar se a bateria está sendo carregada. 
e) Indicar se o óleo diesel é de boa qualidade. 
 
26. Qual das máquinas listadas abaixo, é usada para firmar o calçamento de uma rua recém completado as 
obras? 
a) Moto niveladora. 
b) Rolo compactador. 
c) Pá carregadeira. 
d) Retro escavadeira. 
e) Trator de esteira. 
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27. Assinale a alternativa correta : 
A máquina Motoniveladora possui entre seus equipamentos, a lâmina para nivelar e o equipamento chamado 
escarificador. Onde eles estão localizados? 
a) Na parte dianteira da máquina. 
b) No meio da máquina, entre os pneus dianteiro e traseiro. 
c) A lâmina de nivelar está localizada no meio da máquina, entre os pneus dianteiros e traseiros. 
d) O escarificador está localizado no meio da máquina e a lâmina niveladora na parte da frente da máquina. 
e) O escarificador está localizado na parte traseira e a lâmina niveladora está localizada no meio da máquina 

entre os pneus dianteiros e traseiros. 
 
28. É de responsabilidade do empregador: 
a) A compra dos equipamentos de proteção. 
b) Emissão do certificado de aprovação dos equipamentos. 
c) A venda dos equipamentos usados. 
d) A guarda e conservação dos equipamentos de proteção. 
e) Conservação apenas das luvas. 
 
29. Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde à realidade sobre o funcionamento dos motores a gasolina?  
a) Os motores funcionam utilizando uma mistura de ar e combustível. 
b) A admissão de combustíveis no cilindro é regulada pelo distribuidor. 
c) Os pistões comprimem a mistura na câmara do cabeçote, no topo do cilindro. 
d) A vela provoca a faísca responsável pela explosão da mistura, forçando o pistão para baixo. 
e) O virabrequim transfere mecanicamente a força das explosões nos cilindros. 
 
30. Qual equipamento que registra o período que devemos realizar a troca de óleo de uma máquina agrícola? 
a) Odômetro.  
b) Tacômetro. 
c) Alternador. 
d) Horímetro. 
e) Manômetro. 
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