PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO
ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2017

CARGO: MOTORISTA/OPERÁRIO
NOME:

INSCRIÇÃO:

INSTRUÇÕES:
a)

O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome,
número de inscrição e cargo pretendido;
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal;
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃORESPOSTA.
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português, 05
(cinco) questões de conhecimentos gerais e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação;
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta;
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído;
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA,
marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova,
conforme exemplo a seguir:

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único
documento válido para sua correção e sua assinatura;
Exemplo do modo correto de marcação das respostas:

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”;
Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta.
O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato;
Não deixe nenhuma questão sem resposta;
Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar;
Somente utilize caneta azul ou preta;
O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída;
O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação
do gabarito;
Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala.
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I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões)

(Texto)

QUESTÃO 01. Analise o trecho abaixo:
“O desrespeito à capacidade máxima de veículos que transportam trabalhadores coloca em risco a segurança
dos passageiros e gera o dever de indenizar.”. (linhas 1 a 4)
Assinale a alternativa que apresenta, entre as opções, a melhor palavra sinônima de “desrespeito” (linha 1)
destacada no trecho:
(A)
(B)
(C)
(D)

Acato.
Desacato.
Respeito.
Conceito.

QUESTÃO 02. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
I.

Manteria a correção gramatical se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra
“desrespeito” (linha 1).
II. A vírgula imediatamente após a palavra “trajeto” (linha 13) é utilizada para separar termo deslocado na
oração, podendo ser suprimida sem alteração da correção do texto.
III. As aspas no termo “quase um no colo do outro” (linhas 11 e 12) são utilizadas para introduzir uma conotação
a determinada expressão ou palavra.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.

QUESTÃO 03. Levando-se em consideração as classificações em singular, plural, feminino e masculino, a palavra
“passageiros” (linha 3) retirada do Texto está na forma:
(A)
(B)
(C)
(D)

Singular e feminina.
Masculina e plural.
Plural e feminina.
Masculina e singular.

QUESTÃO 04. Analise o trecho abaixo:
“Responsável pela limpeza de sarjetas e a roçada às margens de uma rodovia em Viçosa (MG)...”. (linhas 9 e 10)
O plural da palavra destacada no contexto do Texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Responsáveiz.
Responsabilizaram.
Responsáveus.
Responsáveis.

QUESTÃO 05. Analise o trecho abaixo:
“Responsável pela limpeza de sarjetas...”. (linha 9)
Levando-se em consideração a classificação das letras em vogais e consoantes, no trecho acima retirado do
Texto, há exatamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

13 vogais e 19 consoantes.
11 vogais e 16 consoantes.
12 vogais e 15 consoantes.
9 vogais e 14 consoantes.

QUESTÃO 06. Dentre as palavras abaixo retiradas do Texto, não admite alteração de gênero (feminino para
masculino ou vice-versa) a seguinte:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Passageiros” (linha 3).
“Empregado” (linha 7).
“Rodovia” (linha 10).
“Arrebentados” (linha 14).

QUESTÃO 07. Analise o trecho abaixo:
“O desrespeito à capacidade máxima de veículos...”. (linha 1)
A palavra “máxima” retirada do Texto é acentuada devido à seguinte regra gramatical:
(A) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, seguidas, ou não, de “s”.
(B) Acentuam-se todas as palavras paroxítonas, incluídas nesta regra as terminadas em ditongo, seguidas, ou
não, de “s”.
(C) Acentuam-se as palavras monossílabas terminadas em “a”, seguidas ou não de “s”.
(D) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em “a”, seguidas, ou não, de “s”.
QUESTÃO 08. Analise a frase abaixo.
“Quer ver uma coisa estranha, Pedrinho?”.
A expressão “coisa estranha” apresenta, na ordem em que os termos aparecem, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Um substantivo e um adjetivo.
Um adjetivo e um adjetivo.
Um advérbio e um substantivo.
Um pronome e um adjetivo.

QUESTÃO 09. Assinale a alternativa cujo diminutivo da palavra foi efetuado corretamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Interesse– interessinhozinho.
Consumidores– consumidoreszinhos.
Questões – questõezinhas.
Agrotóxicos – agrotóxinhos.

QUESTÃO 10. Analise a frase abaixo:
“É uma delícia esse bolo de chocolate!”.
Assinale a alternativa que indica qual o tipo de frase, utilizado na frase acima:
(A)
(B)
(C)
(D)

Afirmativa.
Negativa.
Interrogativa direta.
Exclamativa.

II - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões)

QUESTÃO 11. Anteriormente dá emancipação, o município de Erebango era dividido em 5 (cinco) distritos.
Assinale a alternativa que representa corretamente estes distritos.
(A)
(B)
(C)
(D)

Erebango; Ipiranga do Oeste; Getúlio Vargas; Peixoto Aguiar e Souza Ramos
Ipiranga do Sul; Estação Getúlio Vargas; Floriano Peixoto; Souza Ramos e Quatro Irmãos
Erebango; Ipiranga do Sul; Estação Getúlio Vargas; Floriano Peixoto e Souza Ramos
Erebango; Ipiranga do Sul; Estação Getúlio Vargas; Paulo Bento e Souza Ramos
Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017

QUESTÃO 12. O Brasão é um dos símbolos municipais que representam, refletem e reforçam o sentimento de
união dos erebanguense. No Brasão contém um escudo que é dividido em três campos, quais são as cores
destes três campos que compõe este escudo? Analise as alternativas e assinale a correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Vermelho; Dourado e Verde
Verde; Amarelo e Vermelho
Amarelo; Verde e Prateado
Dourado; Prateado e Vermelho
Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017

QUESTÃO 13. Um dos pontos turísticos do Município de Erebango que está localizado na Linha Chalé é? Analise
as alternativas e assinale a correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Camping Sielski
Balneário Pôr do Sol
Centro de Tradições Gaúchas – CTG Serrano do Combate
Fogo de chão Danilo Webber
Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017

QUESTÃO 14. A Bandeira é um dos símbolos municipais que é obrigatoriamente hasteada nas repartições
públicas, escolas, autarquias e mantém a tradição das cores municipais. Quais são as cores oficiais da
bandeira? Analise as alternativas e assinale a correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Verde e Branco
Branco e Vermelho
Verde e Amarelo
Amarelo e Branco
Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017

QUESTÃO 15. Analise e complete as lacunas do trecho a seguir referente a um dos pontos históricos de Erebango/RS.
Analise as alternativas e assinale a correta.
“Um importante ponto histórico do município de Erebango/RS é o(a) ____________________, que foi palco de um
confronto revolucionário entre ________________ e _________________ na Revolução de 1923.”
(A)
(B)
(C)
(D)

Camping Sielski; Caudilhos; Pica-paus
Cemitério do Combate; Chimangos; Maragatos.
Praça Gregório Kruker; Caudilhos; Pica-paus
Praça Gregório Kruker; Chimangos; Maragatos
Fonte: http://www.turismo.rs.gov.br/cidade/425/erebango acessado em 13/03/2017

III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões)
QUESTÃO 16. Ao se aproximar de um cruzamento, independentemente de existir algum tipo de sinalização, você
deve redobrara atenção e reduzir a velocidade do veículo, seguindo assim algumas regras básicas,
relacionadas nos itens a seguir:

I.

Se não houver sinalização, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima do cruzamento pela
direita;
II. Se não houver a placa PARE, no seu sentido de direção, você deve observar se é possível atravessar e assim
continuar o seu percurso com o veículo;
III. Havendo sinalização por semáforo, o condutor deverá fazer a passagem com a luz verde. Sob a luz amarela
você deverá reduzir a marcha e parar. Com a luz amarela, você só deverá fazer a travessia se já tiver entrado
no cruzamento ou se esta condição for a mais segura para impedir que o veículo que vem atrás colida com
o seu.
Dos itens acima:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o II está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.

QUESTÃO 17. Para aumentar a vida útil da bateria do veículo, devemos seguir algumas dicas, como por exemplo:

(A) O mau funcionamento do sistema elétrico do veículo não irá comprometer a vida útil da bateria.
(B) Sempre que ligar o veículo, não é necessário mantê-lo em funcionamento por um determinado tempo
mínimo, pois isso não influencia o sistema elétrico.
(C) Dar partidas no veículo por no máximo 5 segundos. E se o motor não entrar em funcionamento, recomendase aguardar 30 segundos para uma próxima tentativa.
(D) Deixar os faróis ligados e evitar o uso prolongado de equipamentos eletrônicos, como rádio ou DVD,
enquanto o veículo não estiver em funcionamento.
QUESTÃO 18. Ao prestar os primeiros socorros a uma vítima de acidente de trânsito, devemos:

(A)
(B)
(C)
(D)

Movimentá-la.
Não realizar procedimentos (torniquetes) para estancar hemorragias externas.
Tirar o capacete no caso de motociclista.
Dê algo para beber ou comer.

QUESTÃO 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, exceto:

(A)
(B)
(C)
(D)

Ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de idade completos.
Ser penalmente imputável.
Saber ler e escrever.
Possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

QUESTÃO 20. A avaliação de riscos em ambientes de trabalho é:

(A)
(B)
(C)
(D)

A utilização de mecanismos automáticos para evitar acidentes.
O sistema de redundância de segurança em células de trabalhos manuais e automáticas.
A classificação dos ambientes quanto a sua localização e a sua importância na planta da empresa.
O processo de estimar a magnitude dos riscos existentes no ambiente e decidir se um risco é ou não
tolerável.

QUESTÃO 21. Segundo o Estatuto do Servidor Público de Erebango (SC) a remoção de um servidor é o:

(A)
(B)
(C)
(D)

Afastamento do mesmo de suas funções por tempo determinado.
Acolhimento do mesmo que vive em situação de risco.
Deslocamento do mesmo de uma para outra repartição.
Afastamento parcial do mesmo de suas funções por tempo indeterminado.

QUESTÃO 22. Ao realizar atividades próximas ou que envolvam energia elétrica devemos observar e seguir
alguns cuidados:

I. (__) Antes de ligar um aparelho novo, leia as instruções do fabricante;
II. (__) Nunca mexa na parte interna de uma TV, mesmo que ela esteja desligada. Uma forte carga elétrica fica
acumulada em algumas partes do aparelho;
III. (__) Se algum eletrodoméstico dá choques sempre que você encosta nas partes metálicas, é um sinal de que
está em pleno funcionamento;
IV. (__) Mantenha o plugue na tomada quando for limpar os aparelhos eletrodomésticos;
V. (__) Mantenha os fios e plugues dos aparelhos sempre em perfeitas condições de uso para evitar curtoscircuitos.
Classifique os itens em verdadeiro (V) e falso (F) e assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

F – V – F – V – F.
V – V – F – F – V.
F – V – V – F – V.
V – V – V – V – F.

QUESTÃO 23. As infrações graves cometidas por condutores imprudentes, além de gerarem o pagamento de
multa resultam em aplicação de quantos pontos em sua carteira de habilitação?

(A)
(B)
(C)
(D)

3 (três).
4 (quatro).
5 (cinco).
7 (sete).

QUESTÃO 24. Algumas infrações, além da penalidade podem ter uma consequência administrativa, ou seja, o
agente de trânsito deverá adotar “medidas administrativas”, cujo objetivo é impedir que o condutor
continue dirigindo em condições irregulares. São exemplos de medidas administrativas:

(A)
(B)
(C)
(D)

Advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem.
Apreensão do veículo e cassação do documento de habilitação.
Multa e suspensão do direito de dirigir.
Remoção do veículo e transbordo do excesso de carga.

QUESTÃO 25. Aquaplanagem (ou hidroplanagem) é:

(A)
(B)
(C)
(D)

Quando o veículo flutua na água e você perde totalmente o controle sobre ele.
Quanto o veículo consegue se locomover em ambientes com alto volume de água.
A classificação dos veículos de alto desempenho utilizados em terrenos acidentados.
Quando o veículo flutua na água, mas mesmo assim você consegue manter o controle sobre ele.

