PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR – MG.
EDITAL Nº 01/2020 – CONCURSO PÚBLICO / EDITAL Nº 02-2020 - PROCESSO SELETIVO.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: MOTORISTA II.
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de
relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público / Processo Seletivo o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s),
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no local,
onde estará ocorrendo o Concurso Público / Processo Seletivo, o candidato deverá manter o celular desligado,
sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste
Concurso Público / Processo Seletivo.
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de
identificação e lanche. Outros pertences, como água, ou qualquer outro tipo de líquido, antes do início das provas,
o candidato deverá acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade.
4. Confira se a sua prova tem 30 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu
está correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e ASSINE
o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica
(tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro
de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira o caderno de provas
com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de
iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A
Prova Objetiva terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartãoresposta.
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais
permitido o uso do banheiro e bebedouro.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA.
Leia o poema para responder às próximas duas questões.
De longe te hei de amar. (Cecília Meireles).
De longe te hei de amar
- da tranquila distância
em que o amor é saudade
e o desejo, constância.
Do divino lugar
onde o bem da existência
é ser eternidade
e parecer ausência.
Quem precisa explicar
o momento e a fragrância
da Rosa, que persuade
sem nenhuma arrogância?
E, no fundo do mar,
a Estrela, sem violência,
cumpre a sua verdade,
alheia à transparência.
01. Analise as afirmações sobre o texto e assinale a alternativa incorreta.
a) Mesmo a distância, o eu lírico continuará a amar.
b) Para a poetisa, o amor não traz saudade e o desejo não é constância.
c) O bem da existência é ser eternidade e parecer ausência.
d) No fundo do mar, a Estrela cumpre a sua verdade.
02. Marque a alternativa correta, sobre a separação de sílabas, das palavras do texto (tranquila, saudade,
persuade).
a) Tran – qui – la / sa – u – da – de / per – su – a – de.
b) Tran – qui – la / sau – da – de / per – sua – de.
c) Tran – qui – la / sa – u – da – de / per – sua – de.
d) Tran – qui – la / sau – da – de / per – su – a – de.
Leia a tirinha e responda às próximas duas questões.

Fonte: https://www.google.com/search?q=TIRINHA+amar+n%C3%A3o+%C3%A9+alexandre+beck&tbm
03. As palavras egoísmo (1º quadrinho), vontade (2º quadrinho) e generosidade (3º quadrinho) são:
a) Advérbios.
b) Substantivos.
c) Adjetivos.
d) Verbos.
04. No 1º quadrinho (não), no 2º quadrinho (a) e no 3º quadrinho (é), sequencialmente tais palavras têm a
função de:
a) Advérbio, artigo definido, verbo.
b) Artigo indefinido, verbo, advérbio.
c) Advérbio, artigo indefinido, verbo.
d) Conjunção, preposição, verbo.
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05. Marque a alternativa, onde aparece uma frase afirmativa.
a) Você ouviu o barulho?
b) Nossa como você é linda!
c) O aluno caiu no corredor.
d) Não sou bom em Matemática.
06. Assinale a alternativa, onde não temos frase negativa.
a) Minha mãe não foi à feira.
b) Não saí a noite passada.
c) Ela não gosta de bolo de chocolate.
d) Este livro tem muitas páginas.
07. Marque a alternativa que contenha uma frase exclamativa.
a) Seu vestido é maravilhoso!
b) Ganhei um presente.
c) O tempo não está bom.
d) Quanto custa esta calça?
Leia a tirinha para responder às próximas duas questões.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/72972456435884335/
08. No segundo quadrinho da tirinha, temos duas frases:
a) A primeira é exclamativa e a segunda interrogativa.
b) A primeira é afirmativa e a segunda exclamativa.
c) A primeira é interrogativa e a segunda exclamativa.
d) A primeira é interrogativa e a segunda negativa.
09. No último quadrinho da tirinha, temos uma frase:
a) Exclamativa.
b) Interrogativa.
c) Afirmativa.
d) Negativa.
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Observe o quadrinho e depois responda às próximas duas questões.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/86694361552946521/
10. No quadrinho temos:
a) Duas frases interrogativas.
b) Duas frases afirmativas.
c) Duas frases negativas.
d) Duas frases exclamativas.
11. No quadrinho, as duas palavras (meu, minha) são pronomes:
a) Demonstrativos.
b) Possessivos.
c) Interrogativos.
d) Relativos.
12. Duas, ou mais palavras são sinônimas, quando se identificam exatamente, ou aproximadamente, quanto
ao significado. Sendo assim, assinale a alternativa onde não temos sinônimos.
a) Cara e rosto.
b) Sal e cloreto de sódio.
c) Amor e ódio.
d) Aguardar e esperar.
13. Antônimo é a relação de oposição entre o significado de duas palavras. Considerando tal definição,
marque a alternativa onde temos antônimos.
a) Euforia e melancolia.
b) Pessoa e indivíduo.
c) Guri e criança.
d) Privilégio e vantagem.
14. Assinale a alternativa, onde nem todas as palavras, estão grafadas corretamente.
a) Limpidez / braveza / surdez.
b) Dosar / frisar / analisar.
c) Quisessem / canjica / enfaixar.
d) Enchaqueca / ascensão / vertigem.
15. Quanto à quantidade de sílabas, marque a alternativa incorreta.
a) Nós, vi, mãe, Deus. (Monossílabas).
b) Pausa, portões, voos, abóbora. (Dissílabas).
c) Amigos, verdade, janela, enxaguar. (Trissílabas).
d) Aliança, inimizade, universidade, amígdala. (Polissílabas).
MATEMÁTICA.
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16. Mônica é servidora da Prefeitura de Chiador e está revisando uma pasta de processos. O último processo
dessa pasta é o XLIV. Sabendo que Mônica terminou de revisar o processo XII, quantos processos faltam
para Mônica revisar nessa pasta?
a) 52.
b) 54.
c) 32.
d) 34.
17. Em certo concurso, Mônica precisa fazer 1.000 pontos para passar para a próxima fase. Sabendo que o
resultado do concurso saiu e Mônica fez 568 pontos, quantos pontos faltaram para ela passar para a próxima
fase?
a) 432.
b) 532.
c) 502.
d) 542.
18. João e Marcos estão dando voltas no quarteirão para se exercitarem durante a quarentena. Para dar uma
volta no quarteirão, João demora 12 minutos e Marcos, 16. Em quantos minutos, após terem partido juntos
do ponto de largada, os dois passarão juntos novamente por esse ponto?
a) 04.
b) 28.
c) 11.
d) 48.
19. Januário abriu um negócio de sucos durante a quarentena para arrecadar renda extra. Em sua primeira
venda, ele vendeu oito recipientes cheios de suco com 250 ml cada um. Que capacidade deverá ter um único
recipiente para caber todo suco vendido?
a) 1 litro e 750 ml.
b) 2 litros.
c) 1 litro e 500 ml.
d) 2 litros e 250 ml.
20. Para fazer um trabalho da escola, Maitê desenhou a bandeira de seu município, conforme mostra a figura
abaixo:

Qual é a área da bandeira que Maitê desenhou?
a) 234 cm².
b) 3.116 cm².
c) 117 cm².
d) 2.287 cm².
CONHECIMENTOS GERAIS.
21. Quem nasce em Chiador, MG, é:
a) Chiadorino.
b) Chiadense.
c) Chiadorense.
d) Chiadoriense.
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22.
O Brasil é formado por seis biomas de características distintas. Cada um deles abriga diferentes tipos de
vegetação e de fauna.
O Município de Chiador, MG, pertence a qual bioma?
a) Cerrado.
b) Mata Atlântica.
c) Caatinga.
d) Litoral.
23. Qual alternativa apresenta dois estados que fazem divisa com o Estado de Minas Gerais?
a) Espírito Santo e Bahia.
b) Rio de Janeiro e Três Rios.
c) São Paulo e Mato Grosso.
d) Goiás e Tocantins.
24. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Chiador, MG, assinale a alternativa incorreta.
a) É um dos objetivos fundamentais dos cidadãos do Município de Chiador, MG, e de seus representantes
contribuírem para o desenvolvimento estadual e nacional.
b) O Município poderá dividir-se, para fins exclusivamente administrativos, em bairros, distritos e vilas.
c) Compete ao município, entre outros, regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum.
d) É um requisito para a criação de distritos: população, eleitorado e arrecadação superiores à vigésima parte exigida
para a criação de município.
25. Marque a alternativa que completa a lacuna do texto, conforme o art. 3º, do Plano de Cargos e
Vencimentos dos Servidores do Município de Chiador, MG.
___________ é o conjunto de atribuições, direitos, deveres e responsabilidades, afeto a um servidor.
a) Cargo
b) Emprego Público
c) Função
d) Classe
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
26. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, art. 27, antes de colocar o veículo em circulação nas vias
públicas, o condutor deverá:
a) Guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.
b) Fazer uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente.
c) Verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como
assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.
d) A todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito.
27. De acordo com as normas gerais de circulação e conduta, sobre as determinações de uso de luzes em
veículo, assinale a alternativa incorreta.
a) O condutor não manterá acesas as luzes do veículo, quando sob chuva forte, neblina, ou cerração.
b) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros
motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para
indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário.
c) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo, ou ao segui-lo.
d) Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa.
28. Assinale com (V) verdadeiro ou (F) falso as informações sobre o CTB e indique a alternativa correta.
Art. 68: É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios, ou passagens apropriadas das vias urbanas e
dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização
de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres.
( ) O ciclista desmontado, empurrando uma bicicleta, não se equipara ao pedestre em direitos e deveres.
( ) Nas áreas urbanas, quando não houver passeios, ou quando não for possível a utilização destes, a
circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos
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da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança
ficar comprometida.
( ) Nas vias rurais, quando não houver acostamento, ou quando não for possível a utilização dele, a
circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos
da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela
sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.
( ) Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, não deverá ser previsto
passeio destinado à circulação dos pedestres, que deverão, nessas condições, usar o acostamento.
a) V – F – F – V.
b) F – F – F – V.
c) F – V – V – F.
d) V – F – V – F.
29. Qual dos itens de segurança, deixou de ser obrigatório, conforme a Resolução nº 556/2015/CONTRAN?
a) Capacete.
b) Extintor de incêndio.
c) Retrovisor do passageiro.
d) Câmera de ré.
30. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, qual a definição de Bordo de Pista?
a) Parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao
trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.
b) Margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada
à circulação de veículos.
c) Local, na via, ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicletas.
d) Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada, ou não por marcas viárias
longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores.
RASCUNHO.
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