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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material 
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova; 
 O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Alagoas tem 96 celulares ativos para cada 100 
habitantes. 

 
 Nos quatros cantos de Alagoas é bem fácil 
encontrar alguém ligando ou enviando mensagens, 
jogando ou postando em redes sociais. Seja em 
casa, na rua ou no trabalho, o aparelho celular faz 
parte da rotina. O difícil mesmo é achar quem 
resista aos encantos do dispositivo.   
 Os dados são incontestáveis. Segundo a 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a 
cada 100 alagoanos, existem 96 linhas móveis 
ativas. São mais de 3,2 milhões ao todo, num 
estado cuja população foi estimada em 3.375.823 
habitantes em 2017 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  
 E não para por aí! Além de receber e fazer 
ligações, uma crescente preocupação é se manter 
conectado à internet. Desconectar-se é uma tarefa 
complicada, pois por meio da ferramenta é que 
muita gente fica sabendo de tudo que acontece ao 
seu redor. 
 É o caso do autônomo David Benaldo, de 29 
anos, que se assume um apaixonado pelo celular. 
Segundo ele, a conexão com a internet tem que ser 
constante para o uso em demandas do trabalho, 
como atender clientes, enviar orçamentos, além de 
usar redes sociais para o lazer. Das seis pessoas 
que moram com ele, apenas uma, que por sinal é 
criança, não tem o aparelho móvel. “São cinco 
pessoas e todo mundo tem. Tanto a gente usa a 
internet do próprio celular como a de casa. No meu 
caso, que uso muito para o trabalho, estou sempre 
olhando, usando a internet. Atendo clientes, faço 
tudo pelo telefone e me ajuda bastante. É difícil 
ficar sem ou me imaginar sem”, revela. 
 Na casa do jovem Kelson Lima, de 18 anos, 
moram quatro pessoas. Ele conta que todos têm 
celular, exceto ele. Mas temporariamente. “Lá em 
casa todo mundo tem celular. Ou a gente usa a 
internet de dados ou o wifi de casa. Só não pode 
ficar sem. Eu estou sem o meu há alguns dias e já 
estou aperreado”, conta o rapaz. A rede mundial de 
computadores interligados – internet – é uma 
maneira muito eficiente de se ter acesso a um 
grande número de informações de forma 
simultânea, dando oportunidade de interação com 
outras pessoas e de debate sobre assuntos 
relevantes.  
 
Fonte: Jornal Tribuna Independente, Maceió- Alagoas, 6 e 7 de janeiro de 2018, 

página14. 

 
01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 

(A) Segundo a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) de cada 100 alagoanos 
apenas quatro não possuem linha de celular ativa.  
(B) O aparelho celular é usado para receber e 
fazer ligações, informar-se, distrair-se e também 
para atividades de trabalho. 
(C) O texto é predominantemente uma narração, 
informando acerca da abrangência do uso do 
celular na população do estado de Alagoas.  
(D) Os dados da Anatel para o uso de celulares 
em Alagoas não são confirmados pelo IBGE, pois a 
população do estado ultrapassa os 3,2 milhões.  
(E) A rede mundial de computadores 
interligados – internet pode informar e promover a 
interação entre as pessoas.   
 
02) Assinale a alternativa que apresente uma 
palavra que não poderia substituir a palavra 
destacada no período “Segundo ele, a conexão 
com a internet tem que ser constante para o uso 
em demandas do trabalho, como atender 
clientes, enviar orçamentos, além de usar redes 
sociais para o lazer.” e manter o mesmo 
sentido: 
 
(A) Necessidades. 
(B) Exigências. 
(C) Tarefas. 
(D) Atividades. 
(E) Demissões. 
 
03) Assinale a alternativa que apresente uma 
palavra com mais de quatro sílabas: 
 
(A) Aparelho. 
(B) Instituto. 
(C) Eficiente. 
(D) Imaginar. 
(E) Simultânea. 
 
04) Nas palavras Agência e aparelho ocorrem, 
respectivamente, os seguintes encontros: 
 
(A) Hiato e Dígrafo. 
(B) Ditongo e Dígrafo. 
(C) Hiato e Ditongo. 
(D) Ditongo e Hiato. 
(E) Dígrafo e Hiato. 
 
05) Assinale a alternativa cuja palavra destacada 
exerça também a função sintática de sujeito, 
assim como a palavra dados no período “Os 
dados são incontestáveis”: 
 
(A) O difícil mesmo é achar quem resista aos 
encantos do dispositivo.  
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(B) Das seis pessoas que moram com ele, 
apenas uma, que por sinal é criança, não tem o 
aparelho móvel. 
(C) Ele conta que todos têm celular, exceto ele.  
(D) Lá me casa todo mundo tem celular. 
(E) Eu estou sem o meu há alguns dias e já 
estou aperreado. 
 
06) Assinale a alternativa cuja oração apresente 
uma preposição que estabeleça relação de 
sentido de finalidade: 
 
(A) “É difícil ficar sem ...”  
(B) “...dando oportunidade de interação com 
outras pessoas ...” 
(C)  “Lá em casa todo mundo tem celular.” 
(D) “Segundo ele, a conexão com a internet tem 
que ...” 
(E) “...ser constante para o uso em demandas 
do trabalho.” *** 
 
07) Um pedreiro vai colocar cerâmica em uma 
construção que tem 24 m². Se a peça tem 0,40 m 
por 0,40 m quantas peças precisa para os 24 
m²?  
 
(A) 150. 
(B) 140. 
(C) 130. 
(D) 120. 
(E) 100. 
 
08) Dado os números 233, 234, 235, 236, 237, 
238. Quais são os ímpares? 
 
(A) 233, 234, 236. 
(B) 234, 236, 238. 
(C) 233, 235, 237. 
(D) 234, 235, 237. 
(E) 233, 235, 238. 
 
09) Sabendo que o antecessor de 99 é 98. Qual é 
o sucessor de 1001? 
 
(A) 100.  
(B) 97. 
(C) 1000. 
(D) 1002. 
(E) 999. 
 
10) Se dividimos algo pela metade teremos 1/2. 
Agora se dividirmos duas coisas em 5 partes 
teremos?  
 
(A) 1/2. 
(B) 1/3. 
(C) 2/3. 
(D) 2/5. 
(E) 1/5. 

11) Dentre os municípios abaixo, o único que 
possui divisa com o município de 
Lidianópolis/PR é: 
 
(A) Faxinal. 
(B) Cruzmaltina. 
(C) Kaloré. 
(D) Ivaiporã. 
(E) Ortigueira. 
 
12) O município de Lidianópolis/PR foi 
desmembrado de: 
 
(A) Borrazópolis. 
(B) Lunardelli. 
(C) Jardim Alegre. 
(D) Grandes Rios. 
(E) São João do Ivaí. 
 
13) Em geral, na data de 08 de março é 
comemorado: 
 
(A) O início do Outono. 
(B) O final da Primavera. 
(C) O dia nacional da mentira. 
(D) O Dia Internacional da Mulher. 
(E) O Dia de Santo Antonio. 
 
14) No Paraná, o município de Jacarezinho 
possui divisa com: 
 
(A) O Estado de Mato Grosso. 
(B) O Estado de Mato Grosso do Sul. 
(C) A  Argentina. 
(D) O Paraguai. 
(E) O Estado de São Paulo. 
 
15) O condutor de veículo só poderá fazer uso 
de buzina, desde que em toque breve, nas 
seguintes situações: 
 
I - Para fazer as advertências necessárias a fim 
de evitar acidentes. 
II - Fora das áreas urbanas, quando for 
conveniente advertir a um condutor que se tem 
o propósito de ultrapassá-lo. 
III - Para cumprimentar algum parente ou 
conhecido na lateral da via. 
IV - Fora das áreas urbanas, quando for 
conveniente advertir a um condutor que ele é 
um troglodita mentecapto despretensioso. 
 
Analisando as proposições acima, se concluí 
que: 
 
(A) Apenas a primeira assertiva é correta. 
(B) As assertivas I e II são corretas. 
(C) As assertivas III e IV são corretas. 
(D) Todas as assertivas são corretas. 
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(E) Todas as assertivas são incorretas. 
 
16) Ao regular a velocidade, o condutor deverá 
observar constantemente as condições físicas 
da via, do veículo e da carga, as condições 
meteorológicas e a intensidade do trânsito, 
obedecendo aos limites máximos de velocidade 
estabelecidos para a via, além de: 
 
I - Não obstruir a marcha normal dos demais 
veículos em circulação sem causa justificada, 
transitando a uma velocidade anormalmente 
reduzida. 
II - Sempre que quiser diminuir a velocidade de 
seu veículo deverá antes certificar-se de que 
pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para 
os outros condutores, a não ser que haja perigo 
iminente. 
III - Indicar, de forma clara, com a antecedência 
necessária e a sinalização devida, a manobra de 
redução de velocidade. 
IV - Obstruir a marcha normal dos demais 
veículos em circulação sem causa justificada, 
transitando a uma velocidade anormalmente 
reduzida. 
 
Analisando as proposições acima, se concluí 
que: 
 
(A) Todas são corretas. 
(B) Todas são incorretas. 
(C) Apenas as três primeiras são corretas. 
(D) Apenas a II é correta. 
(E) Apenas as três últimas são corretas. 
 
17) 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 rodovias de pista dupla, será de: 
 
(A) 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) 
para automóveis. 
(B) 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) 
para camionetas. 
(C) 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) 
para motocicletas. 
(D) 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para 
caminhões. 
(E) 80 km/h (oitenta quilômetros por hora) para 
ônibus. 
 
18) A velocidade mínima não poderá ser inferior 
à ______________________, respeitadas as 
condições operacionais de trânsito e da via. 
Escolha a opção que preenche a lacuna: 
 
(A) 40 km/h (quarenta quilômetros por hora). 

(B) 60 km/h (sessenta quilômetros por hora). 
(C) 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora). 
(D) Metade da velocidade mínima estabelecida. 
(E) Metade da velocidade máxima estabelecida. 
 
19) A habilitação para conduzir veículo 
automotor e elétrico será apurada por meio de 
exames que deverão ser realizados junto ao 
órgão ou entidade executivos do Estado ou do 
Distrito Federal, do domicílio ou residência do 
candidato, ou na sede estadual ou distrital do 
próprio órgão, devendo o condutor preencher 
os seguintes requisitos: 
 
I - Ser penalmente imputável. 
II - Ser penalmente inimputável. 
III - Saber ler e escrever. 
IV - Ser alfabetizado. 
V - Possuir Carteira de Identidade ou 
equivalente. 
 
Analisando as afirmativas acima podemos 
concluir que há: 
 
(A) Uma afirmativa correta. 
(B) Duas afirmativas corretas. 
(C) Três afirmativas corretas. 
(D) Quatro afirmativas corretas. 
(E) Cinco afirmativas corretas. 
 
20) A graduação da Carteira Nacional de 
habilitação na Categoria “C” permite: 
 
(A) Conduzir veículo motorizado de duas ou três 
rodas, com ou sem carro lateral. 
(B) Conduzir veículo motorizado, não abrangido 
pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 
três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação 
não exceda a oito lugares, excluído o do motorista. 
(C) Conduzir veículo motorizado utilizado em 
transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 
três mil e quinhentos quilogramas. 
(D) Conduzir veículo motorizado utilizado no 
transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 
oito lugares, excluído o do motorista. 
(E) Conduzir veículo cuja unidade acoplada, 
reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 
6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso 
bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) 
lugares. 
 
21) É considerada uma infração de trânsito de 
natureza leve: 
 
(A) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional 
de Habilitação, Permissão para Dirigir ou 
Autorização para Conduzir Ciclomotor. 
(B) Dirigir veículo com Carteira Nacional de 
Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização 
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para Conduzir Ciclomotor cassada ou com 
suspensão do direito de dirigir. 
(C) Dirigir veículo com Carteira Nacional de 
Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria 
diferente da do veículo que esteja conduzindo. 
(D) Dirigir veículo com validade da Carteira 
Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta 
dias. 
(E) Dirigir veículo sem atenção ou sem os 
cuidados indispensáveis à segurança. 
 
22) Aquele operador de máquinas infrator que 
comete uma infração de trânsito de natureza 
grave, recebe quantos pontos negativos em seu 
prontuário de habilitação? 
 
(A) 20. 
(B) 10. 
(C) 5. 
(D) 7. 
(E) 4. 
 
23) Na seguinte ilustração 

  
 
A preferência de passagem é: 
 
(A) Do veículo 1. 
(B) Do veículo 2. 
(C) Daquele que chegar primeiro. 
(D) Daquele que seja maior. 
(E) Daquele que for mais rápido. 
 

24) Este seguinte símbolo  indica 
que: 
 
I - A velocidade mínima indicada para a via é 
oitenta quilômetros por hora. 
II - A velocidade mínima indicada para a via é 
quarenta quilômetros por hora. 

III - A velocidade máxima indicada para a via é 
oitenta quilômetros por hora. 
IV - A velocidade máxima indicada para a via é 
oitenta quilômetros por hora para caminhões. 
V - A velocidade máxima indicada para a via é 
cento e dez quilômetros por hora. 
 
Analisando as assertivas anteriores podemos 
deduzir que: 
 
(A) As assertivas I e II estão corretas. 
(B) As assertivas II e III estão corretas. 
(C) As assertivas III e IV estão corretas. 
(D) As assertivas III e V estão corretas. 
(E) As assertivas IV e V estão corretas. 
 
25) O rolo compactador liso: 
 
(A)  Tem a função de terraplenagem, ou seja, 
deixar um terreno plano. Tem a função de 
compactar materiais mais finos como bica corrida, 
acabamento de base para imprimação ou asfalto e 
que precisam de uma superfície bem lisa e 
compactada. 
(B)  Consiste em vários pneus de borracha, 
todos com eixos individuais e acabamento liso. 
Utilizado em solos de granulação fina e arenosa e 
em acabamentos de asfalto. 
(C)  É uma máquina autopropelida (trator) ou 
rebocada, de compactação terraplenagem, dotada 
de rolos com pequenos degraus em sua estrutura 
que garantem uma precisão maior de compactação. 
(D)  Tem por função fofiar a terra. 
(E)  Todas as alternativas anteriores. 
 
26) O grande perigo quando carregar um 
caminhão caçamba com pá carregadeira é: 
 
(A) Carregar com a concha muito cheia. 
(B) Carregar em terrenos íngremes. 
(C) Carregar com a concha muito vazia. 
(D) Carregar muito vagarosamente. 
(E) Carregar em terrenos planos. 
 
27) No carregamento de caminhões caçamba em 
terrenos irregulares, qual das seguintes 
máquinas consegue, devido a sua estrutura, 
girar-se com agilidade em 360º graus, 
facilitando um trabalho que poderia ser 
complexo para outros tipos de máquinas? 
 
(A) Motoniveladora.  
(B) Patrola. 
(C) Pá carregadeira. 
(D) Escavadeira hidráulica. 
(E) Retroescavadeira. 
 



6 

 

28) Em qual das seguintes máquinas há a 
impossibilidade de efetuar carregamento de 
caminhões? 
 
(A) Escavadeira hidráulica. 
(B) Retroescavadeira. 
(C) Trator bob cat. 
(D) Pá carregadeira. 
(E) Motoniveladora. 
 
29) Em qual dos seguintes maquinários é 
possível realizar o trabalho de escarificação de 
terra? Sem a necessidade de acoplação de 
implementos adicionais? 
 
(A) Pá carregadeira. 
(B) Motoniveladora. 
(C) Trator esteira. 
(D) Retroescavadeira. 
(E) Escavadeira hidráulica. 
 
30) Hipoteticamente trabalhando pela prefeitura, 
depois de aprovado no concurso, a manutenção 
preventiva dos maquinários deve ser realizada: 
 
(A) Diariamente. 
(B) Semanalmente. 
(C) Quinzenalmente. 
(D) Mensalmente. 
(E) Trimestramente. 
 
 


