
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

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

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 10 questões Específicas 
- 12 questões Português  
- 04 questões de Informática 
- 04 questões de Atualidades 
- 10 questões de História do Município 
 
* 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 19/11/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Concurso Público nº 001/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, de 17/09/2018. 
 * 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 



 

PARTE I – OPERADOR DE MÁQUINAS 
 
01 - A forma de dirigir que permite ao motorista reconhecer 
antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode 
acontecer, chama-se direção:  

A) Agressiva. 
B) Defensiva. 
C) Orientada. 
D) Passiva. 
E) Cautelosa.  

 
02 - Quando não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima nas vias coletoras será de:  

A) 50 KM/H. 
B) 60 KM/H. 
C) 40 KM/H. 
D) 90 KM/H. 
E) 80 KM/H. 

 
03 - Qual a infração da falta de uso do cinto de segurança?  

A) Leve. 
B) Gravíssima. 
C) Levíssima. 
D) Média. 
E) Grave. 

 
04 - O C.T.B. exige habilitação para condução de veículo:  

A) Automotor e Elétrico e propulsão humana. 
B) Automotor, elétrico e de tração. 
C) Automotor apenas. 
D) Automotor e Elétrico.  
E) Automotor, elétrico, de propulsão humana e de 

tração animal.  
 

05 - Para conduzir veículo motorizado utilizado no 
transporte de passageiros cuja lotação exceda à 08 lugares, 
excluído o do motorista, o condutor deve ser habilitado as 
categorias:  

A) “D” e “E”. 
B) “E” e “C”.  
C) “A” e “B”.  
D) “C” e “D”. 
E) “B” e “C”. 

 
06 - O Controle da temperatura de um motor é realizado 
pelo sistema de:  

A) Sistema de freio.  
B) Sistema hidráulico. 
C) Pela bomba de combustível. 
D) Resfriamento ou arrefecimento. 
E) Sistema de injeção eletrônica.  

 
07 - O Motorista que transitar com o veículo produzindo 
fumaça em excesso:  

A) Não terá nenhuma penalidade.  
B) Será somente advertido.  
C) As respostas (b) e (c) estão corretas.  
D) Paga fiança e segue.  
E) Será punido com multa grave e retenção do veículo 

para regularização.  
 

 
 

08 - O Condutor que pretende habilitar-se na categoria “D” 
deverá:  

A) Ir ao DETRANS e solicitar sua LADV.  
B) Requerer a CNH ao agente de transito.  
C) Estar habilitado no mínimo há dois anos na 

categoria “B” ou no mínimo há um ano na categoria 
“C” e ser maior de 21 anos de idade.  

D) Ser maior de 18 anos.  
E) Ter 16 anos e título de eleitor.  

 
09 - Qual a velocidade máxima permitida nas rodovias para 
ônibus e micro-ônibus, quando não existir sinalização 
regulamentadora? 

A) 80 KM/H. 
B) 90 KM/H. 
C) 70 KM/H. 
D) 60 KM/H. 
E) 40 KM/H. 

 
10 - Quantos Pontos são computados no prontuário do 
condutor a infração gravíssima:  

A) 07 pontos. 
B) 09 pontos.  
C) 05 pontos.  
D) 03 pontos.  
E) 02 pontos.  

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 11 e 12 referem-se ao poema seguinte: 
 

Canção de primavera 
 

Um azul do céu mais alto 
Do vento a canção mais pura 
Me acordou, num sobressalto 
Como a outra criatura… 
 

Só conheci meus sapatos 
Me esperando, amigos fiéis, 
Tão afastado me achava 
Dos meus antigos papéis! 
 

Dormi cheio de cuidados 
Como um barco soçobrando, 
Por entre uns sonhos pesados 
Que nem morcego voejando... 
 

Quem foi que ao rezar por mim 
Mudou o rumo da vela 
Para que despertasse assim 
Como dentro de uma tela? 
 

Um azul do céu mais alto 
Do vento a canção mais pura 
E agora… este sobressalto... 
Esta nova criatura! 

QUINTANA, Mario. Canção de primavera. In: 
Melhores poemas.  

Mario Quintana.17. ed. São Paulo: Global, 2005. 
p. 39. 

 

11 - Das afirmações seguintes: 
I. Pelo contexto é possível compreendermos que a 
expressão “me acordou” refere-se a uma tomada de 
consciência do eu lírico num momento que se supõe ser 
superior ao da sua morte. 



 

II. O pronome ME refere-se a primeira pessoa do discurso, 
pois se refere ao próprio eu lírico. 
III. Sobre a relação que estabelece com o verbo, é possível 
afirmarmos que o pronome “ME” comporta-se como 
reflexivo na primeira estrofe. 

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

 
12 - Identifique a classificação do termo “meus” no primeiro 
verso da segunda estrofe. 

A) pronome demonstrativo 
B) pronome pessoal do caso oblíquo 
C) conjunção 
D) preposição 
E) pronome possessivo 

 
A questão 13 refere-se a notícia seguinte: 
 

 Árvore de Natal do Ibirapuera terá painel 
interativo 

Visitar a árvore de natal do Ibirapuera, na zona sul de 
São Paulo, é um programa para muitas famílias em 
dezembro. Este ano, além de apreciar o maior enfeite da 
cidade, os paulistanos poderão interagir com ele. Aos pés da 
árvore será montado um painel eletrônico para veicular as 
mensagens mais bonitas deixadas em uma urna no parque. 
[…] 

Fonte: RIGI, Camilla. O Estado de S. Paulo, 10 
nov. 2007. 

 
13 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato que está sendo contado na notícia é o de que um 
programa para muitas famílias em dezembro é visitar a 
árvore de Natal do Ibirapuera. 
II. A surpresa contada na notícia é a apresentação do painel 
interativo. 
III. As expressões “em dezembro” e “este ano” dão ideia de 
tempo. 

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 os itens estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 - Assinale a alternativa que completa corretamente as 
palavras a seguir: 
a__íduo / mo__idade / an__iedade 

A) ss / c / c 
B) s / c / s 
C) ss / c / s 
D) ss / s / s 
E) s / s / ss 

 
15 - Identifique a alternativa cuja palavra destacada foi 
empregada de forma incorreta: 

A) Foi ao encontro, mas ignorou o rapaz. 
B) Todos querem mas amor. 
C) Gosto de massas, mas prefiro feijoada. 
D) Saiu tarde, mas conseguiu chegar no horário 

combinado. 
E) Perdeu o relógio, mas conseguiu recuperá-lo. 

 
16 - Assinale o item em que a análise da forma verbal está 
incorreta: 

A) eles faziam – pretérito perfeito indicativo 
B) ela disse – pretérito perfeito do indicativo 
C) nós queríamos – pretérito imperfeito do indicativo 
D) eles iam – pretérito imperfeito do indicativo 
E) eles querem – presente do indicativo 

 
17 - Leia o período seguinte e assinale a afirmação incorreta 
quanto a ele. 
 “As corujas dormem de dia, pois seus olhos não 
suportam a luz do sol. Quando anoitece, saem e caçam”. 

A) “De dia” e “do sol” são adjuntos adverbiais. 
B) Nesse trecho, há dois períodos compostos. 
C) Todos os verbos desse trecho, menos o verbo 

“suportar”, são intransitivos. 
D) Uma das orações do texto não tem sujeito. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
As questões 18 e 19 referem-se a tira abaixo: 
 
18 - No primeiro quadrinho, o substantivo “Odie” exerce a 
função de: 

A) sujeito 
B) aposto 
C) adjunto adverbial 
D) adjunto adnominal 
E) vocativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 - Todas as afirmações seguintes estão corretas com 
relação a oração do 2º quadrinho, exceto: 

A) Há dois adjuntos adverbiais. 
B) O predicado da oração é verbal. 
C) Trata-se de uma oração sem sujeito. 
D) Há um pronome pessoal do caso oblíquo como 

objeto direto. 
E) O verbo está no modo imperativo. 

 
20 - Observe os ditos populares: 
“Um dia da caça, o outro do caçador” 
“Muito riso, pouco siso” 
“Mais vale prevenir que remediar” 
“Para pé torto, só chinelo velho” 
“Saco vazio não para em pé” 
Entre os ditos populares, identifique quantos podem ser 
classificados como frases nominais. 

A) Um 
B) Três 
C) Quatro 
D) Dois 
E) Cinco 

 
21 - Qual a única palavra abaixo que não deve levar acento 
agudo? 

A) chapeus 
B) veu  
C) carreteis  
D) hoteis 
E) plateia 

 
22 - Em todas as frases abaixo, temos um exemplo de 
dígrafo, menos em uma delas. Qual? 

A) Os garotos comeram três cachos de uvas. 
B) Vovô cuida da grama e das flores.  
C) O gato subiu na árvore do quintal. 
D) Hoje o dia está quente. 
E) Que piscina enorme! 

 
PARTE III – INFORMÁTICA 
 

23 - Qual dos navegadores WEB abaixo, desenvolvido pela 
Microsoft, foi parte integrante de várias versões do sistema 
operacional Windows? 

A) Mozilla Firefox 
B) Safari 
C) Opera 
D) Internet Explorer 
E) Google Chrome 

 

24 - Ao  baixar um arquivo da internet para um computador 
pessoal está se fazendo uma operação de 

A) upload. 
B) download. 
C) webmail. 
D) startup. 
E) SMS. 

 

25 - É incorreto afirmar que o Microsoft Windows é um 
A) software livre. 
B) sistema operacional. 
C) sistema multiusuário. 
D) software com muitas versões. 
E) software com visual gráfico. 

26 - No Microsoft Office são usados, respectivamente, 
como editor de texto e como planilha eletrônica o 

A) Access e o Excel. 
B) PowerPoint e o Word. 
C) Writer e o Calc. 
D) Word e o Calc. 
E) Word e o Excel. 

 
PARTE IV – ATUALIDADES 
 
27 - As cidades litorâneas são as que mais enfrentam o 
problema da poluição das águas, onde grande parte da 
população é responsável por toda poluição decorrente do 
grande acúmulo de lixo e esgotos a céu aberto, 
principalmente quando não há um direcionamento correto 
para o lixo coletado nesse espaço nem tanto tratamento de 
água por parte dos governantes. 
Esses problemas citados no texto poderiam ser solucionados 
com a implantação do serviço de: 

A) Segurança. 
B) Saúde. 
C) Comércio. 
D) Saneamento básico. 
E) Transportes. 

 
28 - O desmatamento é muito comum nas grandes cidades 
brasileiras e piora ainda mais quando essas cidades 
apresentam um rápido crescimento populacional. Uma das 
principais causas do desmatamento nessas cidades é: 

A) Criar animais. 
B) Desenvolver agricultura. 
C) Construção de prédios. 
D) Criar poços e açudes. 
E) Apenas construir escolas. 

 
29 - Analise as imagens e assinale a alternativa que 
apresenta a ordem correta dos problemas sociais retratados. 

   

 
 
 



 

A) Violência nas ruas e moradia precária. 
B) Meios de transportes e de comunicação. 
C) Saúde precária e desmatamento. 
D) Educação precária e violência nas ruas. 
E) Falta de moradia e trânsito congestionado. 

 
30 - O Brasil têm muitos feriados nacionais: 1º de janeiro, 
Terça-feira de Carnaval, Sexta-feira Santa, 1º de maio, 
Corpus Christi, 7de setembro, 12 de outubro, 2 de 
novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. No dia 7 de 
setembro se comemora: 

A) A proclamação da República. 
B) Dia do trabalhador. 
C) Corpus Christi. 
D) A Independência do Brasil. 
E) O descobrimento do Brasil. 

 
PARTE V – HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 
 
31 – A cidade de Santa Cruz, teve origem num local, 
pertencente ao município de Sousa. Qual era o nome desse 
lugar que deu origem ao município de Santa Cruz? 

A) Taboleiro Grande 
B) Taboleiro Formoso 
C) Várzea 
D) Tenente Ananias 
E) Alexandria 

 
32 – Qual a riqueza mineral natural do município de Santa 
Cruz? 

A) Bauxita 
B) Fumo 
C) Granito 
D) Urânio 
E) Cana de Açúcar 

 
33 – A lavoura é a principal fonte de divisas do município 
de Santa Cruz. Qual dessas plantações se destacam no 
município? 

A) Algodão, milho, feijão, tomate, arroz, fumo e cana-
de-açúcar. 

B) Algodão, milho, macaxeira, cana-de-açúcar e 
pimentão. 

C) Milho, tomate, arroz, fumo, macaxeira e inhame. 
D) Abacaxi, milho, feijão, arroz e fumo 
E) Cana-de-açúcar, algodão, feijão, arroz, milho, 

inhame e abacaxi. 
 
34 – Qual o nome do principal educandário da cidade de 
Santa Cruz? 

A) Escola Municipal Adauto Ferreira de Andrade. 
B) Escola Municipal Maria Martins Lopes. 
C) Ginásio Paulo VI. 
D) Ginásio João Paulo II. 
E) Escola Municipal São Paulo. 

 
35 – Qual o(a) Padroeiro(a) da Cidade de Santa Cruz? 

A) Sagrado Coração de Jesus. 
B) Nossa Senhora da Conceição. 
C) Nossa Senhora de Fátima. 
D) São Pedro. 
E) São Francisco de Assis. 

 

36 – Qual o ponto turístico da cidade de Santa Cruz? 
A) Distrito da Casinha do Homem. 
B) Distrito de São Pedro. 
C) Distrito de Quixaba. 
D) Serra do Comissário. 
E) Serra Água Branca. 

 
37 – Qual o nome do primeiro prefeito eleito da cidade de 
Santa Cruz? 

A) Sr. João Antonio de Oliveira. 
B) Sr. Adauto Ferreira de Andrade. 
C) Sr. Nestor Antunes de Oliveira. 
D) Sr. Luiz Pereira da Silva. 
E) Sr. Homero de Sá Pires. 

 
38 – Qual a área de ocupação do município de Santa Cruz? 

A) 263 km2. 
B) 173 km2. 
C) 273 km2. 
D) 275 km2. 
E) 383 km2. 

 
39 – Qual o tipo de vegetação predominante do município 
de Santa Cruz? 

A) Cerrado. 
B) Restinga. 
C) Manguezal. 
D) Mata de Araucárias. 
E) Caatinga. 

 
40 – Qual Rodovia Estadual interliga o município de Santa 
Cruz com os municípios de São Francisco/Aparecida? 

A) PB-359 
B) BR-230 
C) PB-349 
D) PB-230 
E) BR-359 

 
 
 
 

 


