
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 10 questões ESPECÍFICAS 
- 05 questões de Português 
- 05 questões de Matemática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 



 

PARTE I – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 
01 - O Código de Trânsito Brasileiro - CTB, em suas 
disposições preliminares afirma, literalmente, exceto: 

A) O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres 
do território nacional, abertas à circulação, rege-se 
pelo CTB. 

B) Considera-se trânsito a utilização das vias por 
pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, 
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 
estacionamento e operação de carga ou descarga. 

C) Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao 
Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em 
suas ações à defesa da vida, nela incluída a 
preservação das vias e patrimônios. 

D) O trânsito, em condições seguras, é um direito de 
todos e dever dos órgãos e entidades componentes 
do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, 
no âmbito das respectivas competências, adotar as 
medidas destinadas a assegurar esse direito. 

E) Os órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 
respectivas competências, objetivamente, por danos 
causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão 
ou erro na execução e manutenção de programas, 
projetos e serviços que garantam o exercício do 
direito do trânsito seguro. 

 
02 – É uma via rural? 

A) Rodovias. 
B) Via de trânsito rápido. 
C) Via arterial. 
D) Via coletora. 
E) Via local. 

 
03 – Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima permitida nas vias coletoras será de: 

A) 100 km/h 
B) 80 km/h 
C) 60 km/h 
D) 30 km/h 
E) 40 km/h 

 
04 – Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo 
Certificado de Registro de Veículo quando, exceto: 

A) For transferida a propriedade; 
B) For acionado o seguro DPVAT; 
C) O proprietário mudar o Município de domicílio ou 

residência; 
D) For alterada qualquer característica do veículo; 
E) Houver mudança de categoria. 

 
05 – Quanto à educação em Trânsito é INCORRETO afirmar: 

A) A educação para o trânsito é direito de todos e constitui 
dever prioritário para os componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito. 

B) O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os 
cronogramas das campanhas de âmbito nacional que 
deverão ser promovidas por todos os órgãos ou 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito.  

C) É facultativa a existência de coordenação educacional 
em cada órgão ou entidade componente do Sistema 
Nacional de Trânsito. 

D) Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito deverão promover outras campanhas no 
âmbito de sua circunscrição e de acordo com as 
peculiaridades locais, e os serviços de rádio e difusão 
sonora de sons e imagens explorados pelo poder público 
são obrigados a difundi-las gratuitamente. 

E) A educação para o trânsito será promovida na pré-
escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus. 

 
06 – O registro dos tratores e demais aparelhos automotores 
destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a 
executar trabalhos agrícolas será efetuado, sem ônus, pela (o): 

A) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
C) Ministério das Cidades 
D) Ministério do Desenvolvimento Agrário 
E) Ministério dos Transportes 

 
07 – O Bulbo indicador: 

A) É o local onde fica assentado o óleo lubrificante (fundo 
do motor). 

B) São canais por onde o óleo lubrificante passa para 
circular pelo motor. 

C) É responsável por impulsionar o óleo pelo sistema. 
D) É responsável por reter as impurezas encontradas no 

óleo lubrificante. 
E) Controla a pressão do óleo no sistema. 

 
08 – Não é um componente básico do Sistema de 
Alimentação do Motor: 

A) Tanque de Combustíveis  
B) Tubulações 
C) Bomba de óleo  
D) Bomba de Combustível  
E) Filtro de Combustível  

 
09 – Sobre esta placa é INCORRETO afirmar: 
 
 
 

A) Assinala ao condutor do veículo que a via de sentido 
único de circulação passa a ser de sentido duplo, 
após o ponto em que o sinal estiver colocado. 

B) O sinal R-28 deve ser utilizado quando uma via de 
sentido único de circulação passa a ter sentido 
duplo. 

C) Deve ser colocada no lado direito da via/pista, e 
repetida no lado esquerdo, quando a visibilidade 
estiver prejudicada. 

D) A placa deve ser colocada no ponto no máximo 5 
metros do local onde ocorre a alteração na 
circulação. 

E) Em vias com mais de 2 faixas e sentido único de 
circulação a placa deve ser repetida no lado 
esquerdo da via/pista. 

 
10 – Sinal o qual não é permitido acrescentar informações 
complementares: 

A) Proibido parar e estacionar. 
B) Parada Obrigatória. 
C) Proibido trânsito de bicicletas. 
D) Velocidade máxima permitida. 
E) Passagem obrigatória. 



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 11 e 12 referem-se aos quadrinhos seguintes: 

 
 
11 - Das afirmações seguintes: 
I. Os adjetivos CALMO, ASSUSTADO, APAIXONADO e 
TRISTE se referem ao substantivo HUMOR. 
II. Em “99% de umidade”, a expressão “de umidade” é 
adjetivo pátrio. 
III. De acordo com a personagem Gaturro, o seu humor é 
expresso pelos bigodes. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Estão corretos apenas os itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
12 - Os vocábulos HUMOR e ASSUSTADO apresentam, 
respectivamente: 

A) 05 e 08 fonemas 
B) 04 e 09 fonemas 
C) 05 e 09 fonemas 
D) 01 e 02 fonemas 
E) 04 e 08 fonemas 

 
As questões de 13 a 15 referem-se a um trecho do folheto 
de cordel “As proezas de João Grilo”. 
  

João Grilo disse: estou pronto  
pode dizer a primeira 
se acaso sair-me bem 
venha a segunda e a terceira 
venha a quarta e a quinta 
talvez o Grilo não minta 
diga até a derradeira 
 
Perguntou: qual o animal 
que mostra mais rapidez 
que anda de quatro pés 
de manhã por sua vez 
ao meio-dia com dois 
passando disto depois 
à tardinha anda com três? 
 

O Grilo disse: é o homem 
que se arrasta pelo chão  
no tempo que engatinha 
depois toma posição 
anda em pé e  bem seguro 
mas quando fica maduro 
faz três pés com o bastão. 
[...] 

(“As proezas de João Grilo”. Antologia de folhetos de 
cordel - Amor, história e luta. São Paulo: Moderna, 2005.) 

 
13 - Que tipos de numerais foram empregados no texto? 

A) ordinais e multiplicativos 
B) cardinais e multiplicativos 
C) cardinais e fracionários  
D) ordinais e fracionários 
E) cardinais e ordinais 

 
14 - Das afirmações seguintes: 
I. Os numerais da primeira estrofe indicam a sequência das 
perguntas que a personagem pretende responder. 
II. Na segunda estrofe, os numerais indicam a quantidade de 
pés do animal descrito na adivinhação. 
III. A manhã, o meio dia e a tardinha se referem, 
respectivamente, as seguintes fases da vida humana: à 
primeira infância, à maturidade e à velhice. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
15 - Identifique o único item que apresenta substantivo 
abstrato: 

A) Grilo 
B) bastão 
C) rapidez 
D) animal 
E) chão 

 
  



 

PARTE III - MATEMÁTICA 
 
16 - A soma de três números é 54,05. A soma da segunda 
parcela com a terceira é 40,80, e a segunda é o dobro da 
primeira. Qual é o maior destes números? 

A) 26,50 
B) 14,30 
C) 13,25 
D) 27,32 
E) 19,45 

 
17 - O Pequeno Polegar é um conto de fadas infantil. Nesse 
conto, o personagem principal tem uma bota com a qual dá 
passos de sete léguas. Após o sucesso dessa bota, o Pequeno 
Polegar resolveu inventar botas de três, de quatro e de seis 
léguas. Em um mesmo dia, ele foi à casa de sua amiga 
Mafalda usando cada uma dessas três botas, e percebeu que: 
 Como havia chovido, cada vez que a bota tocava no 

chão, deixava uma marca; 
 Entre sua casa e a casa de Mafalda, exatamente em três 

locais, havia marcas das três botas juntas; 
 No último passo, onde haveria a quarta marca de três 

botas, ele chegou à casa de Mafalda. 
Qual é a distância da casa do Pequeno Polegar à casa de sua 
amiga Mafalda? 

A) 52 léguas 
B) 44 léguas 
C) 54 léguas 
D) 48 léguas 
E) 58 léguas 

 
18 - A média da altura dos cinco jogadores de um time de 
basquete, no início de um jogo, era de 1,98 m. Após 5 min 
foram feitas duas substituições: saiu um jogador de 1,93 m 
e entrou um de 1,90 m; saiu um jogador de 2,04 m e entrou 
um de 2,09 m. Você acha que com as duas substituições a 
média de altura do time aumentou, diminuiu, ou ficou na 
mesma? Qual a nova média? 

A) A nova média aumentou e será de 1,984 m 
B) A nova média diminuiu e será de 1,94 m 
C) A nova média ficou na mesma, que era de 1,98 m 
D) A nova média diminuiu e será de 1,92 m 
E) A nova média aumentou e será de 1,986 m 

 
19 - Antes de iniciar as aulas de Educação Física do 1º ano, 
o professor Mauro mediu a altura e a massa(“peso”) de seus 
alunos. Examine os valores dessas medidas de quatro alunos 
de Mauro. 

Ricardo: 1,08 m e 25,5 kg 
Gilberto: 1,20 m e 23 kg 
Hélio: 1,15 m e 22,45 kg 
Fausto: 1,23 m e 22,07 kg 

Colocando as quatro medidas de altura e depois as quatro 
medidas de massa na ordem decrescente, um dos alunos 
ficará na mesma posição nas duas classificações. Descubra 
qual é o aluno e a posição que ocupa (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª)? 

A) Ricardo na 2ª posição. 
B) Hélio na 3ª posição. 
C) Fausto na 3ª posição. 
D) Gilberto na 2ª posição. 
E) Ricardo na 3ª posição. 

 

20 - Antonio fez um acordo com a operadora de seu cartão 

de crédito, pagou 
3
5

 de sua dívida e ainda ficou devendo 

R$ 1200,00. Qual era a divida de Antonio? 
A) R$ 3000,00 
B) R$ 2400,00 
C) R$ 3600,00 
D) R$ 2600,00 
E) R$ 2800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


