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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 20 questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o poema a seguir, escrito por Millôr Fernan-
des, para responder as próximas questões.

“Quem alisa os meus cabelos?
Quem me tira o paletó?

Quem, à noite, antes do sono,
acarinha meu corpo cansado?
Quem cuida de minha roupa?

Quem me vê sempre nos sonhos?
Quem pensa que sou o rei desta pobre criação?
Quem nunca se aborrece de ouvir a minha voz?

Quem paga o meu cinema, seja de dia ou de noite?
Quem calça os meus sapatos e acha meus pés tão 

lindos?
Eu mesmo.”

01. Em relação à interpretação do texto, marque a al-
ternativa correta.

a) O tema central do poema são as alegrias da vida a 
dois.
b) O poema é uma homenagem de um homem à sua 
esposa.
c) O poeta reflete sobre a condição dos idosos na atu-
alidade.
d) O autor do poema aborda com humor o tema do 
amor próprio.
___________________________________________

02. Tendo por base a questão da pontuação, pode-se 
caracterizar esse poema como predominantemente:

a) afirmativo.
b) exclamativo.
c) interrogativo.
d) proibitivo.
___________________________________________

03. Analise as opções a seguir e marque a que indica 
APENAS palavras no plural que aparecem no poema.

a) voz - calça - quem
b) antes - paletó - pés
c) cansado - criação - eu
d) cabelos - sonhos - sapatos
___________________________________________

04. Considere as opções a seguir e marque a que 
apresenta um possível antônimo do termo “aborrece”, 
que aparece no poema.

a) Encanta.
b) Chateia.
c) Enfada.
d) Molesta.
___________________________________________

05. Assinale a alternativa que indica um possível sinô-
nimo do verbo “acarinha”, presente no texto seleciona-
do.

a) Açoita.
b) Esfola.
c) Afaga.
d) Flagela.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA

06. José tem 295 rifas de festa junina para vender. De-
pois de vender o máximo que pode, sobraram 98 rifas. 
Quantas rifas ele vendeu? 

a) 98
b) 197
c) 203
d) 393
___________________________________________

07. O triplo de um número menos 15 é igual ao dobro 
desse número. Que número é esse?

a) 5
b) 15
c) 30
d) 45
___________________________________________

08. Dois pedreiros trabalharam em uma obra e recebe-
ram R$ 400,00 pelo dia de trabalho. Nesse dia, o pri-
meiro pedreiro trabalhou 4 horas e o segundo 6 horas. 
Decidiram dividir o valor proporcionalmente ao tempo 
de trabalho de cada um. Desse modo, quanto ganhou 
o segundo pedreiro?

a) R$ 160,00
b) R$ 200,00
c) R$ 240,00
d) R$ 320,00
___________________________________________

09. Uma caixa em formato de paralelepípedo retangu-
lar tem 4 cm de largura, 4,5 cm de altura e 8,6 cm de 
comprimento. Qual é o seu volume?

a) 16 cm3

b) 17,1 cm3

c) 26,6 cm3

d) 154,8 cm3

___________________________________________
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10. Assinale a alternativa que apresenta número 128 
escrito em algarismos romanos.

a) CXXVIII
b) CIIVIII
c) XIIVIII
d) CXXIIX
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 20 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. Do estatuto dos servidores públicos municipais, a 
respeito da estabilidade.
 Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

a) São estáveis, após 03 (três) anos de efetivo exercí-
cio, os servidores nomeados em virtude de concurso 
público.
b) São estáveis, após 02 (dois) anos de efetivo exer-
cício, os servidores nomeados em virtude de concurso 
público.
c) São estáveis, após 01 (um) ano de efetivo exercí-
cio, os servidores nomeados em virtude de concurso 
público.
d) São estáveis a partir da nomeação, quando se tratar 
de cargo isolado ou de carreira.
___________________________________________

12. O que trata a norma regulamentadora (NR17), da 
secretaria de inspeção do trabalho? Assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Segurança e saúde no trabalho na indústria da 
construção.
b) Transporte, movimentação, armazenagem e manu-
seio de materiais.
c)  Equipamento de proteção individual - EPI.
d) Ergonomia.
___________________________________________
13. Segundo a NR12- Cabe aos trabalhadores cum-
prir todas as orientações relativas aos procedimentos 
seguros de operação de máquinas e equipamentos. 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto às medidas 
de segurança.

a) Comunicar seu superior imediato se uma proteção 
ou dispositivo de segurança foi removido, danificado 
ou se perdeu sua função.
b) Participar dos treinamentos fornecidos pelo empre-
gador para atender às exigências/requisitos descritos 
nesta NR.
c) Realizar qualquer tipo de alteração nas proteções 
mecânicas ou dispositivos de segurança de máquinas 
e equipamentos.
d) Colaborar com o empregador na implementação 
das disposições contidas nesta NR.
___________________________________________

14. Sobre a sinalização de segurança qual das cores 
a seguir é empregada para indicar uma ação obrigató-
ria? Assinale a alternativa CORRETA:

a) Vermelho.
b) Azul.
c) Amarelo.
d) Verde.
___________________________________________

15. Das normas gerais de circulação e conduta do 
Código de Trânsito Brasileiro - Os usuários das vias 
terrestres devem seguir as  regras descritas a seguir, 
EXCETO:

a)  Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou 
obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou 
de animais.
b) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, ad-
mitindo-se as exceções devidamente sinalizadas.
c) No caso de rotatória, aquele que estiver circulando 
por ela.
d) Os veículos precedidos de batedores terão priori-
dade de passagem, respeitadas as demais normas de 
circulação.
___________________________________________

16. Os equipamentos de proteção individual (EPIs), 
são dispositivos utilizados para a proteção dos traba-
lhadores durante o período laboral. Assinale a alternati-
va que corresponde a um (EPI), utilizada pelo operador 
de máquinas.

a) Cones e faixas zebradas.
b) Placa de advertência.
c) Bota de segurança.
d) Cinturão de segurança.
___________________________________________

17. Antes de submeter a máquina em uma atividade 
consulte o manual de operação segura. Analise as afir-
mativas a seguir e assinale a alternativa INCORRETA 
em relação à operação de máquinas com segurança.

a) Na operação em declives, mantenha o controle do 
acelerador na posição de marcha acelerada e não per-
mita que o motor atinja uma condição de rotação ex-
cessiva.
b) Evite operar transversalmente à uma rampa. 
c) Na operação de carregamento espere o caminhão 
com a caçamba da carregadeira levantada.
d) Quando operar na condição de transporte de mate-
rial, utilize o freio de serviço.
___________________________________________
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18. Equipamento adequado para nivelar, preparar a 
superfície dura, em alguns casos, pode inclusive criar 
superfícies inclinadas ou transversais. Assinale a alter-
nativa CORRETA sobre esta descrição:

a) Pá carregadeira.
b) Escavadeira hidráulica.
c) Trator esteira.
d) Motoniveladora.
___________________________________________

19. “É qualquer conjunto que complete uma máquina 
para a execução de um serviço específico”, a afirmati-
va se refere a qual item? Assinale a alternativa COR-
RETA:

a) Peça.
b) Implemento.
c) Acessório.
d) Instrumento.
___________________________________________

20. Sobre a simbologia do painel dos instrumentos da 
máquina, analise as figuras a seguir:

           Figura 1.                                 Figura 2.                                                                                        

Assinale a alternativa CORRETA referente à interpre-
tação das figuras 1 e 2, respectivamente:

a)  Filtro e aquecimento.
b) Hidráulico e líquido arrefecedor.
c) Transmissão e óleo de freio de serviço.
d) Pressão e fusível.
___________________________________________


