CONCURSO PÚBLICO

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

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
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
O trator de esteira é uma máquina que possui esteira no
lugar dos pneus; esta mudança é muito notada em
terrenos pantanosos ou com terras soltas. O trator de
esteira se locomove através de um sistema mecânico de
transmissão que está localizado nas esteiras. A mudança
do sentido de direção de um trator de esteira é feita
através de:

QUESTÃO 21
São benefícios da boa lubrificação das máquinas, marque
V para verdadeiro e F para falso:
( ) Aquecimento excessivo das peças;
( ) Ruptura das peças;
( ) Diminuição da dilatação das peças.
Assinale a opção que corresponde a sequência correta de
cima para baixo:

A) Somente 2 manetes;
B) Somente 2 pedais;
C) 2 pedais e 2 manetes ao mesmo tempo;
D) 2 pedais, 3 manetes e o volante ao mesmo tempo.

A) V, V, V;
B) F, V, V;
C) V, F, V;
D) F, F, V.

QUESTÃO 17
Está presente em uma pá carregadeira, exceto:

QUESTÃO 22
A pá carregadeira é um trator com uma pá na frente; esta
máquina opera com tração força motriz e é muito utilizada
para o carregamento de objetos, terras, minérios, entre
outros, é também utilizada na escavação de terrenos e
terraplanagem. Qual máquina pode fazer as mesmas
tarefas de uma pá carregadeira em pequenas obras?

A) Contrapeso de estabilização;
B) Caçamba de carga;
C) Escarificador de solo;
D) Dentes de corte.
QUESTÃO 18
Todas as máquinas e equipamentos necessitam de uma
quantidade mínima de componentes elétricos e eletrônicos
para funcionar ou iniciar o seu funcionamento. Assinale a
opção que NÃO corresponde a um componente do sistema
elétrico de máquinas e equipamentos pesados movido por
motor a diesel:

A) Trator;
B) Motoniveladora;
C) Retroescavadeira;
D) Moto Scraper.
QUESTÃO 23
Deve-se usar que tipo de extintor para o fogo em materiais
que deixam resíduos, como madeira, papel, tecido e
borracha:

A) Alternador e ignição da chave geral;
B) Bobina e bateria;
C) Chicote elétrico e motor de arranque;
D) Distribuidor e vela de ignição.

A) Classe
B) Classe
C) Classe
D) Classe

QUESTÃO 19
É o componente elétrico responsável por energizar ou
desenergizar todo o sistema elétrico e eletrônico da
máquina. Trata-se do(a):

A;
B;
C;
D.

QUESTÃO 24
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) Bobina;
B) Chave geral;
C) Distribuidor;
D) Vela de ignição.
QUESTÃO 20
Tem função de evitar que o operador coloque suas mãos
na zona de risco durante a operação na máquina. Tratase do(a):

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

A) Comando bimanual;
B) Laminadora;
C) Cisalhadora;
D) Calço.
5 de 6

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
QUESTÃO 25
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?

QUESTÃO 29
Qual o significado da placa R-7?

A) Leve;
B) Grave;
C) Gravíssima;
D) Média.
QUESTÃO 26
De acordo com o Art. 6 do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), são objetivos básicos do Sistema Nacional de
Trânsito:

A) Proibido
B) Proibido
C) Proibido
D) Proibido

I.

Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito,
com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à
defesa ambiental e à educação para o trânsito, e
fiscalizar seu cumprimento;
II. Fixar, mediante normas e procedimento, a
padronização de critérios técnicos, financeiros e
administrativos para a execução das atividades de
trânsito;
III. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de
informações entre os diversos órgãos e entidades, a
fim de facilitar o processo decisório e a integração do
sistema.

ultrapassar;
veículos;
carros lado a lado;
carros na faixa da esquerda.

QUESTÃO 30
Qual o significado da placa R-2?

A) Retorno à frente;
B) Confluência à frente;
C) Dê a preferência;
D) Depressão.

Estão corretos:
A) Somente os itens I e II;
B) Somente os itens II e III;
C) Somente os itens I e III;
D) Todos os itens.
QUESTÃO 27
Compõe o Sistema Nacional de Trânsito, exceto:
A) Policia Rodoviária Federal;
B) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI);
C) Guarda Municipal;
D) Conselhos Estaduais de Trânsito (CETRAN).
QUESTÃO 28
Felipe Neto estava dirigindo um automóvel utilizando-se
de fones de ouvido conectados ao telefone celular, pois
seu veículo não possui aparelhagem sonora. Ao ser
abordado por um agente de trânsito, este constatou que:
A) João cometeu infração de natureza leve, sendo
computados três pontos no prontuário do condutor;
B) João cometeu infração de natureza média, sendo
computados quatro pontos no prontuário do condutor;
C) João cometeu infração grave, sendo computados sete
pontos no prontuário do condutor;
D) João não cometeu nenhuma infração, visto que seu
veículo não possui aparelhagem sonora, portanto,
poderia conectar seus fones de ouvido ao telefone
celular e utilizá-los.
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