CONCURSO PÚBLICO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE – 001/2019
19 de maio de 2019

MOTORISTA CATEGORIA D
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Concurso (7.12.2 Os pertences
pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de
permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 7.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder às questões de 01 a 03:
O sapo e o coelho
O Coelho vivia zombando do Sapo. Achava-o preguiçoso e lerdo, incapaz de qualquer agilidade. O sapo ficou
zangado:
– Quer apostar carreira comigo?
– Com você? – assombrou-se o coelho.
– Justamente! Vamos correr amanhã, você na estrada e eu pelo mato, até a beira do rio...
O coelho riu muito e aceitou o desafio. O sapo reuniu todos seus parentes e distribuiu-os na margem do caminho,
com ordem de responder aos gritos do coelho.
Na manhã seguinte, os dois enfileiraram-se e o coelho disparou como um raio, perdendo de vista o sapo que saíra
aos pulos. Correu, correu, correu, parou e perguntou:
– Camarada Sapo?
Outro sapo respondia dentro do mato:
– Oi?
O coelho recomeçou a correr. Quando julgou que seu adversário estivesse bem longe, gritou:
– Camarada Sapo?
– Oi? – coaxava um sapo. Debalde o coelho corria e perguntava, sempre ouvindo o sinal dos sapos escondidos.
Chegou à margem do rio exausto, mas já encontrou o sapo, sossegado e sereno, esperando-o. O coelho declarou-se
vencido.

Luís da Câmara Cascudo. Os compadres corcundas e outros contos brasileiros. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. p. 88.

QUESTÃO 01
Analise as afirmativas acerca do texto, julgando-as (C) certas ou (E) erradas:
(
(
(
(

) O final da narrativa pressupõe que o sapo venceu a corrida.
) Pelas características, pode-se afirmar que o gênero o qual pertence o texto é uma fábula.
) Há no texto o predomínio da dissertação como tipologia textual.
) Segundo a visão do coelho, o sapo era preguiçoso, lerdo e incapaz de uma agilidade.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) C, C, C, E;
B) E, C, E, E;
C) C, C, E, C;
D) E, C, E, C.
QUESTÃO 02
Pode-se inferir, através do contexto, que a palavra destacada na frase: “Debalde o coelho corria e perguntava, sempre
ouvindo o sinal dos sapos escondidos”, significa:
A) Inutilmente;
B) Ligeiramente;
C) Intensamente;
D) Progressivamente.
QUESTÃO 03
Marque a opção cuja classe gramatical da palavra destacada está corretamente classificada:
A) “assombrou-se o coelho.” (conjunção condicional);
B) “Quando julgou que seu adversário estivesse bem longe, ...” (pronome relativo);
C) “Chegou à margem do rio exausto” (advérbio);
D) “...sossegado e sereno, esperando-o” (pronome pessoal oblíquo).
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QUESTÃO 04
Leia o poema para responder à questão:

QUESTÃO 05
A tirinha servirá de base para a questão:

Lembranças do mundo antigo
Carlos Drummond de Andrade

Clara passeava no jardim com as crianças.
O céu era verde sobre o gramado,
a água era dourada sob as pontes, outros elementos eram
azuis, róseos e alaranjados.
O guarda-civil sorria, passavam bicicletas, ...
A menina pisava a relva para pegar um pássaro...
O mundo inteiro, a Alemanha, a China,
tudo era tranquilo em redor de Clara.
As crianças olhavam o céu!
Não era proibido.
A boca, o nariz, os olhos estavam abertos!
Não havia perigos.
Os perigos que Clara temia eram
a gripe, o calor, os insetos...
Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas,
esperava cartas que custavam a chegar,
Nem sempre podia usar vestido novo.
Mas passeava no jardim pela manhã!!!
Havia jardins, havia manhãs, naquele tempo!!!

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Lembranças do mundo
antigo. In: ___ Sentimento do Mundo, 1940.)

Quanto à regência, coesão e ortografia, julgue as
afirmativas acerca do texto:

Sobre os aspectos linguísticos do texto, assinale a opção
correta:

I.

A palavra “no entanto” no segundo quadrinho, pode
ser substituída por “todavia”, sem alterar o sentido da
frase;
II. O verbo ir no segundo quadrinho na frase “ela foi ao
médico”, apresenta desvio da norma padrão;
III. A palavra “por que” está escrita de forma correta, pois
indica uma pergunta, no início de frase, por isso é
separado e sem acento;
IV. A regência do verbo querer, no último quadrinho, está
correta, pois significa desejar, ter vontade, portanto, o
verbo é transitivo direto.

A) Além da função poética, predomina no texto a função
metalinguística;
B) Em “O mundo inteiro, a Alemanha, a China,” as vírgulas
são usadas para separar termos de mesmo valor
sintático;
C) As palavras “céu, róseo e águas” são acentuadas pela
mesma regra gramatical;
D) Em “Havia jardins, havia manhãs, naquele tempo!!!” há
desvio da norma padrão na concordância do verbo
haver, pois este deveria aparecer no plural para
concordar com o sujeito posposto.

Estão corretas:
A) I e II, somente;
B) II, III e IV, somente;
C) I, III e IV; somente;
D) I e III somente.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
Ciência astrológica milenar, o horóscopo chinês foi criado por volta do ano 200 A.C e, ao contrário do que acontece no
ocidente – que considera apenas a influência dos astros sob cada signo, o zodíaco chinês leva em conta, além do Sol e da
Lua como principais pontos de referência no céu, as semelhanças entre seres humanos e animais. Fonte:
mdemulher.abril.com.br
De acordo com o horóscopo chinês o ano de 2019 é representado pelo animal porco, assim como os anos: 2007, 1995,
1983. Seguindo o mesmo padrão lógico os próximos quatro anos do porco após o ano de 2019 no horóscopo chinês são:
A) 2027,
B) 2030,
C) 2031,
D) 2023,

2035,
2042,
2043,
2035,

2053,
2054,
2055,
2047,

2069;
2067;
2067;
2069.

QUESTÃO 07
Mariana adora ler. Ela leva 52 segundos para ler a página de um determinado livro. Marque a opção que corresponde a
quantidade de minutos que ela leva para ler 55 páginas do mesmo livro?
A) 41
B) 45
C) 47
D) 53

minutos;
minutos;
minutos;
minutos.

QUESTÃO 08
Observe a proposição:
“Pedro não é carteiro ou Renato é professor.”
A negação da proposição acima é:
A) Pedro
B) Pedro
C) Pedro
D) Pedro

não é carteiro ou Renato não é professor;
é carteiro e Renato não é professor;
é professor ou Renato é carteiro;
é carteiro e Renato é professor.

QUESTÃO 09
Se A= {1; 7; 10; 11; 15}, B= {1; 10; 12; 13}, C= {1; 2; 7; 12; 15}, o valor de (A ∩ B) ∪ (C ∩ A) é:

A) {1;
B) {1;
C) {1;
D) {1;

10};
7; 10};
7; 10; 11};
7; 10; 11; 15}.

QUESTÃO 10
Observe a sentença:
“Alice é inteligente e organizada.”
A sentença destacada só poderá ser verdadeira quando:
A) Ambas as proposições forem verdadeiras;
B) Ambas as proposições forem falsas;
C) Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa;
D) Quando a primeira proposição for falsa e a segunda proposição for verdadeira.
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
QUESTÃO 11
Qual gentílico de quem nasce em Massapê?
A) Massapeense;
B) Massapiente;
C) Massapiense;
D) Massapenense.
QUESTÃO 12
Complete a lacuna:
“No século XIX, por volta de 1934, _______ comprou uma “posse de terras” em Santana do Acaraú a qual denominou
Massapê em razão da fertilidade do solo, favorável ao cultivo da cana de açúcar.”
A) Antônio Vitorino Farias Filho;
B) Luis Nogueira Acioly;
C) José Rodrigues Lima;
D) Osvaldo Nogueira de Aguiar.
QUESTÃO 13
Marque a alternativa que não corresponde a um distrito de Massapê:
A) Tuína;
B) Mumbaba;
C) Tangente;
D) Itacima.
QUESTÃO 14
Foi o primeiro prefeito nomeado (1915 – 1918) de Massapê:
A) João Adeodato Ferreira;
B) João Arruda;
C) Dr. Aurismar Pontes;
D) Francisco Lopes de Aguiar Neto.
QUESTÃO 15
De acordo com o Art. 9º da Lei Orgânica de Massapê, são símbolos do município nos termos da lei:
A) Bandeira e o hino;
B) Bandeira e estatua;
C) Cana de açúcar e hino;
D) Estrada de ferro e bandeira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
Complete a lacuna:
Entende-se por _______, a verificação ou completação do
combustível, óleo do cárter, água ou anti-congelamento
no sistema de desarrefecimento e ar nos pneumáticos.
Marque a alternativa correta:

QUESTÃO 19
Manutenção preventiva é toda a ação sistemática de
controle e monitoramento, com o objetivo de reduzir ou
impedir falhas no desempenho de equipamentos. Acerca
do tema manutenção preventiva, marque a opção que
representa um sinal de problema no sistema de freios.

A) Reabastecimento;
B) Generalidade;
C) Lubrificação;
D) Reparos de emergência.

A) Indicação, no painel, de falha no sistema
arrefecimento;
B) Baixo nível de fluido no reservatório;
C) Falta de estabilidade em curvas;
D) Baixo nível de óleo no sistema de direção.

QUESTÃO 17
Sobre os cuidados com os pneumáticos, relacione as
colunas:

QUESTÃO 20
Para fazer uma conversão à esquerda no período noturno
em uma via urbana de pista simples com duplo sentido de
circulação um condutor deve:

1. Calibragem;
2. Remoção;
3. Rodízios.

A) Acionar
B) Acionar
C) Buzinar
D) Buzinar

( ) As rodas, inclusive as sobressalentes, devem ser
mudadas de posição periodicamente, a cada 5000 km,
com o objetivo de uniformizar desgastes;
( ) Uma vez por ano, pelo menos, é mister remover os
pneumáticos a fim de limpar os aros e evitar a
ferrugem;
( ) O motorista deve verificar constantemente a pressão
dos pneumáticos (sempre com eles frios) e completar
o enchimento, sempre que preciso.

2,
2,
1,
3,

o pisca alerta;
o dispositivo indicador de direção;
e piscar os faróis;
e acionar luz alta.

QUESTÃO 21
De acordo com o artigo 105 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), e de resoluções posteriores, no que se
refere aos equipamentos obrigatórios para circulação dos
veículos automotores em vias públicas, marque V para
verdadeiro e F para falso:

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:
A) 3,
B) 1,
C) 2,
D) 1,

de

( ) Cinto de segurança graduável e de três pontos em
todos os assentos dos automóveis. Nos lugares
centrais, o cinto poderá ser subabdominal;
( ) Espelhos retrovisores externos em ambos os lados;
( ) Retrorrefletores (catadióptrico) traseiros, de cor
vermelha;
( ) Pneus que ofereçam condições mínimas de
segurança.

1;
3;
3;
2.

QUESTÃO 18
Devido às fortes chuvas o condutor de um veículo precisou
passar sobre uma área de alagamento, em seguida o freio
do seu carro começou a apresentar falhas. Nesta situação,
ele deve:

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta
de cima para baixo:
A) V, V, V, F;
B) V, F; V, F;
C) V, V, V, V;
D) F, V, V, V.

A) Reduzir a velocidade, testar o freio e, se necessário,
sinalizar para parar e procurar socorro;
B) Ir para o acostamento, bombear o pedal do freio várias
vezes e seguir para o seu destino;
C) Manter-se tranquilo, aumentar a velocidade para chegar
mais rápido ao seu destino;
D) Aumentar a velocidade, pois os freios vão secar mais
adiante.
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QUESTÃO 22
Os acidentes acontecem nas ruas e estradas, impedindo
ou dificultando a passagem normal dos outros veículos.
Segundo a ABRAMET (2005), algumas regras são
fundamentais para fazer a sinalização do acidente. Sobre
estas regras, analise os itens:

QUESTÃO 26
Deve-se usar que tipo de extintor para o fogo que é
causado pela combustão de líquidos ou gases inflamáveis,
combustíveis, graxas e plásticos que queimam apenas em
superfície e não geram resíduos.
A) Classe
B) Classe
C) Classe
D) Classe

I.

Iniciar a sinalização somente em um ponto próximo ao
acidente;
II. Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente;
III. Manter o tráfego fluindo;
IV. Sinalizar o local do acidente.

A;
B;
C;
D.

QUESTÃO 27
De acordo com o Art. 229 do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), usar indevidamente no veículo aparelho de alarme
ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego
público em desacordo com as normas fixadas pelo
CONTRAN, qual será a penalidade?

Estão corretos:
A) Somente os itens I e II;
B) Somente os itens II, III e IV;
C) Somente os itens I e IV;
D) Todos os itens.
QUESTÃO 23
São condutas corretas em caso de fratura exposta, exceto:

A) Multa
B) Multa
C) Multa
D) Multa

e
e
e
e

retenção do veículo para transbordo;
apreensão do veículo;
retenção do veículo para regularização;
remoção do veículo.

A) Alinhar o membro fraturado;
B) Fazer um curativo com gaze ou pano limpo no local
rompido;
C) Transportar a vítima para o hospital;
D) Imobilizar o membro na posição em que se encontra (a
imobilização deve atingir uma articulação acima e outra
abaixo da lesão).

QUESTÃO 28
De acordo com o Art. 220 do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma
compatível com a segurança do trânsito nas proximidades
de escolas, hospitais, estações de embarque e
desembarque de passageiros ou onde haja intensa
movimentação de pedestres, qual será o tipo da infração?

QUESTÃO 24
Fátima é atropelada e apresenta grande perda de sangue.
Em casos desse tipo é preciso rapidez no atendimento
porque uma hemorragia não controlada pode trazer como
consequência mais grave:

A) Leve;
B) Média;
C) Grave;
D) Gravíssima.
QUESTÃO 29
A velocidade máxima permitida para a via será indicada
por meio de sinalização, obedecidas suas características
técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir
sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas
vias urbanos de trânsito rápido, será de:

A) A morte;
B) Leucemia;
C) Acidente Vascular Cerebral;
D) Parada Respiratória.
QUESTÃO 25
Fernando é motorista do Hospital Geral, em uma de suas
viagens presenciou um acidente de trânsito. Uma das
vitimas há sinais claros que não tem respiração ou
pulsação. Qual a atitude correta que Fernando deve ter:

A) Oitenta quilômetros por hora;
B) Sessenta quilômetros por hora;
C) Quarenta quilômetros por hora;
D) Trinta quilômetros por hora.

A) Remover a vítima imediatamente, sem se preocupar
com mais nada e levá-la ao hospital;
B) Virar a vítima de bruços e tentar comprimir suas costas;
C) Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida
ou no chão e iniciar manobras de reanimação;
D) Iniciar uma reanimação imediata em qualquer local.

QUESTÃO 30
De acordo com o Art. 180 do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), ter um veículo imobilizado na via por falta de
combustível, qual o tipo da infração?
A) Leve;
B) Grave;
C) Gravíssima;
D) Média.
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