PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2013
Nome: ________________________________________________ RG: _____________________

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
PROVA “1”
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)

Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição;

b)

1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova;

c)

1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato.

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente
à sua prova.
4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B),
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA:
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.
7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO.
8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público/Processo Seletivo o candidato que:
a)
se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie;
b)
se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o
CARTÕES-RESPOSTA.
9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO.
11.

O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas.

12.

Não esqueça de assinar o Cartão Resposta.
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LINGUA PORTUGUESA
01) Assinale a alternativa em que a oração não possui sujeito:
a) Falaram mal de você.
b) Ninguém se apressou.
c) Precisa-se de pedreiros.
d) A noite estava agradável.
e) Vai haver um campeonato.
02) Observe a seguinte frase publicitária de um
picolé da Kibon: “No verão, toda manga quer ser
fruttare. Fruttare. A fruta na temperatura certa”.
Qual é a figura de linguagem presente no trecho
“toda manga quer ser fruttare”?
a) Prosopopéia ou personificação.
b) Ironia.
c) Hipérbole.
d) Sinédoque.
e) Comparação.
Leia o poema:
Cidadezinha cheia de graça...
Tão pequenina que até causa dó!
Com seus burricos a pastar na praça...
Sua igrejinha de uma torre só...
Nuvens que venham, nuvens e asas,
Não param nunca nem um segundo...
E fica a torre sobre as velhas casas,
Fica cismando como é vasto o mundo!...
Eu que de longe venho perdido,
Sem pouso fixo (a triste sina!)
Ah, quem me dera ter lá nascido!
Lá toda a vida poder morar!
Cidadezinha...tão pequenina
Que toda cabe num só olhar...
QUINTANA, Mário. A Rua dos Cata-ventos. In: Poesia completa. Org. Tânia Franco Carvalhal. Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 2006, p.107.
03) Assinale a resposta verdadeira quanto ao poema:
a) O eu poético está com saudade de sua cidade
natal.
b) Ele nunca vira tal cidade, apenas a imaginara.
c) Não é uma cidade, pois há animais na praça.
d) O eu poético pretende ter essa cidade minúscula
só para ele.
e) A torre única da igreja fica acima das casas.
4) No texto há expressões conhecidas. Assinale o
que significa toda a vida, em “Lá toda a vida poder
morar!”
a) todo ser vivente;
b) qualquer vida;
c) a vida inteira;
d) pessoas, animais, plantas e insetos;
e) sem dúvida.

5) Pelo texto, podemos deduzir que o eu poético
encontra-se, em relação à cidade:
a) Da torre da igreja, olhando a cidade;
b) Longe;
c) Perto;
d) Dentro;
e) Pousando numa de suas velhas casas.
6) “Pedro e Maria chegaram em casa domingo de
tarde”, analise a frase e assinale a alternativa correta:
a) Pedro e Maria são os sujeitos da oração;
b) Pedro e Maria são os verbos da oração;
c) Pedro e Maria são os artigos da oração;
d) Pedro e Maria são os adjetivos da oração.
e) Nenhuma das alternativas esta correta.
7) Das palavras abaixo, assinale a alternativa em
que a acentuação ortográfica está de acordo com a
nova regra ortográfica:
a) heróico, jiboia, idéia, vôo, detém, troféu.
b) joia, Luís, sóis, herói, papéis, plateia.
c) odisséia, paranoia, apoio, boia, tramoia, geléia.
d) epopéia, androide, feiúra, enjôo, Luiz, heroico.
e) Nenhuma das alternativas esta correta.
8)Assinale a alternativa que contém a correta função
sintática do termo destacado e sublinhado na seguinte frase de Machado de Assis: “O estômago
acompanhava a dor do coração”.
a) Adjunto adnominal
b) Complemento nominal
c) Objeto direto
d) Sujeito
e) verbo
9) Aponte a alternativa em que todas as palavras
estão escritas corretamente:
a) Eles levaram alimentos aos mendingos da cidade.
b) Foi detectado um nódulo na tiróide.
c) O sucesso da palestra foi abissoluto.
d) Pega um pacote de salsicha para mim.
e) estão corretas as letras b e d.
10) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da palavra a_ilo:
a) s
b) z
c) x
d) xc
e) ss
CONHECIMENTOS GERAIS
11) O tempo de um mandato do prefeito é:
a) 1 ano
b) 2 anos
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c) 3 anos
d) 4 anos
e) 5 anos
12) O tempo de um mandato do vereador é:
a) 4 anos
b) 3 anos
c) 2 anos
d) 1 ano
e) 6 meses
13) É sabido que o Brasil vem se tornando cada vez
mais um país de economia forte, principalmente,
devido ao seu PIB (Produto Interno Bruto) superar
ao de muitos países. Neste contexto, o Brasil está a
frente de todos os países citados abaixo, EXCETO:
A) Reino Unido
B) Rússia
C) Canadá
D) Itália
E) França
14) Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA:
a) A estrutura político administrativa do Brasil está
dividida em estados, municípios e distritos.
b) A capital do Brasil é Brasília, também chamada
de Distrito Federal.
c) A capital de um estado abriga a sede de seu governo.
d) Os municípios têm a menor hierarquia na organização político administrativa.
e) Os distritos são unidades administrativas dos
municípios.
15) A primeira presidente mulher eleita no Brasil foi:
A)Luiza Alzira Soriano;
B)Luiza Erundina;
C)Roseana Sarney;
D)Rosinha Garotinho;
E)Dilma Rousseff
16) “O atleta Jonathan Henrique Silva, de 20 anos
de idade, escreveu seu nome na história de Varginha ao ser o primeiro varginhense a conquistar vaga
nos Jogos Olímpicos, em competição individual. A
data 31 de março de 2012 registrou o fato histórico”. Qual a modalidade do esportista citado no texto:
A) Salto Triplo;
B) Natação;
C) Arremesso de Dardo;
D) Salto em distância.
E) Volei
17) O Brasil é um estado laico, ou seja, mantém-se
neutro e imparcial, no que se refere à religião. Con-

tudo, todo brasileiro tem direito a expressar sua
crença ou descrença. Enquanto alguns professam
sua religião, repassando o que acreditam ser a palavra de Deus, outros não acreditam na sua existência. Como é chamado aquele que nega a existência
de Deus?
a) Gótico;
b) Desinformado;
c) Crente;
d) Protestante;
e) Ateu.
18) O prefeito é a maior autoridade do município,
mas teoricamente esse poder que o prefeito exerce
pertence:
a) ao próprio prefeito;
b) aos vereadores;
c) aos secretários;
d) ao povo;
e) ao governador.
19) O poder Legislativo em âmbito nacional é exercido:
a)pelo Presidente;
b)pelo Congresso Nacional;
c)pelos desembargadores;
d)pelos ministérios;
e)pelo Tribunal de Contas.
20) Sobre a educação brasileira, marque, entre as
alternativas abaixo, a que apresenta o processo de
seleção unificada do Ministério da Educação.
a) Enade
b) Enem
c) Prouni
d) Sisu
e) Fies
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São princípios da direção defensiva, EXCETO:
a) Conhecimento.
b) Atenção.
c) Previsão.
d) Imprudência.
e) Habilidade.
22) Pelo Código de Trânsito Brasileiro, transpor bloqueio viário policial sem autorização constitui infração de natureza gravíssima e ocasiona quais penalidades e medidas administrativas?
I. Multa.
II. Recolhimento do documento de habilitação.
III. Apreensão do veículo.
IV. Suspensão do direito de dirigir.
V. Remoção do veículo.
a) Todos os itens.
b) Somente os itens I, II e III.
c) Somente os itens I, IV e V.
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d) Somente os itens I, II e V.
e) Somente o item I.
23) Deixar o condutor de dar passagem aos veículos
precedidos de batedores, de socorro de incêndio e
salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de
trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de
urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação
vermelha intermitente gera multa de natureza de
infração:
a) Leve.
b) Leve 50%.
c) Média.
d) Grave.
e) Gravíssima.
24) Assinale a alternativa que preencha a lacuna
abaixo corretamente. O Código de Trânsito Brasileiro
de 1998 consolidou a competência de gestão do
trânsito urbano nos aspectos referentes ao uso das
vias públicas nos municípios, possibilitando que todo
o ciclo de gestão da mobilidade ficasse sob a responsabilidade __________________.
a) do DETRAN.
b) da União.
c) das Prefeituras.
d) do JARI.
e) do CETRAN.
25) Conduzir defensivamente é __________ ou
__________, de forma a evitar acidentes ou diminuir as consequências de acidentes inevitáveis. Assinale a alternativa que preencha as lacunas acima corretamente.
a) prestar atenção, ter prudência.
b) dirigir, pilotar.
c) ter prudência, habilidade.
d) ter segurança, habilidade.
e) ter conhecimento, agilidade.
26) Assinale a alternativa correta. Qual é o propósito
da lubrificação dos rolamentos?
a) Prevenir que o filtro do óleo é posicionado de
maneira incorreta.
b) Permitir uma partida fácil.
c) Prevenir o contato metálico direto entre os corpos
rolantes e as pistas.
d) Contribuir para a economia de combustível.
e) Resfriar as peças do motor.
27)Assinale a alternativa correta. Uma pessoa é
atropela e está caída no meio da rua. Qual é o primeiro procedimento a ser tomado?
a) Anotar a placa o correr atrás do veículo que a
atropelou.
b) Iniciar imediatamente o atendimento, no local.
c) Sinalizar o local para evitar outros acidentes.
d) Tentar chamar algum parente da vítima.
e) Remover a pessoa para a calçada.

28)A placa de sinalização de advertência abaixo
indica:

a) Altura limitada.
b) Passagem de nível com barreira.
c) Comprimento limitado.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
e) Largura ilimitada.
29) A placa de sinalização de advertência abaixo
indica:

a) Via lateral à esquerda.
b) Cruzamento de vias.
c) Entroncamento oblíquo à direita.
d) Pista sinuosa à esquerda.
e)Nenhuma das alternativas acima.
30) O sistema de direção que utiliza-se de óleos e
bombas flexíveis e pistões é:
a) Hidráulico
b) Pneumático.
c) Cerametálico
d) Asberit
e) Nenhuma das alternativas acima.
31) Sobre o uso do bloqueio do diferencial nos tratores, marque a alternativa INCORRETA.
a) Não é aconselhável trafegar em estradas, em
altas velocidades, com o bloqueio acionado.
b) Em operações de campo, quando uma das rodas
traseiras perder a tração, não se deve utilizar o
bloqueio.
c) Não se deve acionar o bloqueio estando uma
roda patinando e a outra roda parada.
d) Após acionar o bloqueio, quando a roda
recuperar a tração, o bloqueio, normalmente, é
desengatado automaticamente.
e) Não se deve executar uma curva com o bloqueio
acionado.
32) NÃO é equipamento obrigatório nos veículos
automotores
a) protetores
das
rodas
traseiras
dos
caminhões.
b) lavador de para-brisa.
c) encosto de cabeça
d) lanterna de marcha à ré na cor vermelha.
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e) extintor de incêndio.
33) Para evitar que se forme água no tanque de
combustível da máquina durante a noite é aconselhável:
a) verificar o nível de óleo do motor.
b) manter o tanque cheio.
c) acionar o motor em locais fechados.
d) acionar a bomba manual de sangria.
e) verificar o nível de água do radiador.
34) O item mais importante de todo o sistema elétrico automotivo é(são):
a) as velas
b) o condensador
c) o distribuidor
d) a bateria
e) a ignição
35) Um condutor percebe que o motor falha no momento de aceleração e perde a força quando é necessário trafegar por um aclive acentuado. Nesse
caso, deverá verificar
a) cabos de velas.
b) eixo piloto.
c) eixo comando de válvulas.
d) árvore de manivela.
e) árvore secundária do câmbio.
36) Acerca das normas gerais de circulação e conduta, analise as afirmações abaixo:
I. Conduzir veículo com o braço do lado de fora.
II. Conduzir veículo cantando.
III. Conduzir veículo utilizando tênis nos pés.
IV. Conduzir veículo com o braço quebrado.
V. Conduzir veículo falando ao celular.
Quais das condutas acima o condutor de veículo não
deve
realizar?
a) Todas.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas IV.
d) Apenas I, IV e V.
e) Nenhuma das alternativas

I. No caso de rotatória terá preferência de passagem
o veículo que já estiver circulando por ela.
II. A circulação se faz pelo lado esquerdo da via,
admitindo-se exceções devidamente sinalizadas.
a) I e II estão corretas.
b) I e II estão incorretas.
c) Apenas I está correta.
d) Apenas II está correta.
e) Nenhuma das alternativas
38) O termo técnico encontrado nos veículos mais
novos, chamado de arrefecimento, significa:
a) Controle de injeção de combustível
b) Bomba d’água
c) Refrigeração
d) Hodômetro
e) Nenhuma das alternativas
39) É tarefa do operador de máquinas:
a) Atualizar-se em função das novas tecnologias
b) Selecionar os materiais e ferramentas a utilizar
em função dos trabalhos a realizar
c) Utilizar os equipamentos de proteção individual
d) Todas as alternativas anteriores
e) Nenhuma das alternativas
40 - De acordo com as normas gerais de circulação
e conduta, existem alguns pontos a serem observados, pelo condutor, antes de colocar o veículo em
circulação nas vias públicas, que dentre outras são:
I Verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório.
II Assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.
III Assegurar-se da existência de faixas de sinalização na rodovia.
Aponte a alternativa correta:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
e) III

37) Indique a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas abaixo:
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REALIZAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

EGP – EMPRESA DE GESTÃO PÚBLICA
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