PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA, MS.
EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: MOTORISTA I - VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS, AMBULÂNCIA E CAMINHÕES.
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 portando aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer
tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de
identificação e lanche, exceto líquido. Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá
acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade.
3. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público de Provas e Títulos 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 de Provas e Títulos, 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 de Provas e Títulos.
4. Confira se sua prova tem 20 questões, cada qual 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 dele, 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
avaliação de conhecimentos terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao
preenchimento do cartão-resposta.
10. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (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-resposta 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 texto a seguir para responder às próximas quatro questões.
Hora de dormir. (Fernando Sabino)
- Por que não posso ficar vendo televisão?
- Porque você tem de dormir.
- Por quê?
- Porque está na hora, ora essa.
- Hora essa?
- Além do mais, isso não é programa para menino.
- Por quê?
- Porque é assunto de gente grande, que você não entende.
- Estou entendendo tudo.
- Mas não serve para você. É impróprio.
- Vai ter mulher pelada?
- Que bobagem é essa? Ande, vá dormir que você tem colégio amanhã cedo.
- Todo dia eu tenho.
- Está bem, todo dia você tem. Agora desligue isso e vá dormir.
- Espera um pouquinho.
- Não espero não.
- Você vai ficar aí vendo e eu não vou.
- Fico vendo não, pode desligar. Tenho horror de televisão. Vamos obedeça a seu pai.
- Os outros meninos todos dormem tarde, só eu que durmo cedo.
- Não tenho nada que ver com os outros meninos; tenho que ver com o meu filho. Já para a cama.
- Também eu vou para a cama e não durmo, pronto. Fico acordado a noite toda.
- Não comece com coisa não, que eu perco a paciência.
- Pode perder.
- Deixe de ser malcriado.
- Você mesmo que me criou.
- O quê? Isso é maneira de falar com seu pai?
- Falo como quiser, pronto.
- Não fique respondendo não: cale essa boca.
- Não calo. A boca é minha.
- Olha que eu ponho de castigo.
- Pode pôr.
- Venha cá! Se der mais um pio, vai levar umas palmadas.
- ...
- Quem é que anda lhe ensinando esses modos? Você está ficando é muito insolente.
- Ficando o quê?
- Atrevido, malcriado. Eu com sua idade já sabia obedecer. Quando é que eu teria coragem de responder a
meu pai como você faz. Ele me descia o braço, não tinha conversa. Eu porque sou muito mole, você fica
abusando... Quando ele falava está na hora de dormir, estava na hora de dormir.
- Naquele tempo não tinha televisão.
- Mas tinha outras coisas.
- Que outras coisas?
- Ora, deixe de conversa. Vamos desligar esse negócio. Pronto, acabou-se. Agora é tratar de dormir.
- Chato.
- Como? Repete, para você ver o que acontece.
- Chato.
- Tome para você aprender. E amanhã fica de castigo, está ouvindo? Para aprender a ter respeito a seu pai.
- ...
- E não adianta ficar aí chorando feito bobo. Venha cá.
- Amanhã eu não vou ao colégio.
- Vai sim senhor. E não adianta ficar fazendo essa carinha, não pense que me comove. Anda, venha cá.
- Você me bateu ...
- Bati porque você mereceu. Já acabou, pare de chorar. Foi de leve, não doeu nem nada. Peça perdão a
seu pai e vá dormir.
- ...
- Por que você é assim, meu filho? Só para me aborrecer. Sou tão bom para você, você não reconhece.
Faço tudo que você me pede, os maiores sacrifícios. Todo dia trago para você uma coisa da rua. Trabalho
o dia todo por sua causa mesmo, e quando chego em casa para descansar um pouco, você vem com
essas coisas. Então é assim que se faz?
- ...
- Então você não tem pena de seu pai? Vamos! Tome a benção e vá dormir.
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- Papai.
- Que é?
- Me desculpe.
- Está desculpado. Deus o abençoe. Agora vai.
- Por que não posso ficar vendo televisão?
01. De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta.
a) O menino é teimoso, pois insiste em não obedecer ao pai.
b) As reticências no texto indicam um silêncio que vale por uma fala.
c) Quando o menino chama o pai de chato, ele está sendo malcriado.
d) Em momento algum, na crônica, o menino usa argumento para tentar conseguir o que quer.
02. Quanto a encontros vocálicos, marque a alternativa que contém apenas hiato nestas palavras do texto:
a) Dia / pio / rua.
b) Impróprio / colégio / pouquinho.
c) Outros / noite / coisa.
d) Paciência / malcriado / maneira.
03. Ainda no texto, quanto à separação de sílabas, marque a alternativa incorreta.
a) Im-pró-prio / pa-pai / pou-co.
b) Coi-sa / ru-a / pi-o.
c) Cau-sa / mu-i-to / ma-ne-i-ra.
d) Pa-ci-ên-cia / co-lé-gio / mal-cri-a-do.
04. As palavras do texto (não, além, agora, aí, cá, muito, já) são:
a) Substantivos.
b) Pronomes.
c) Adjetivos.
d) Advérbios.
05. Referindo-se à ortografia, assinale a alternativa onde a grafia de todas as palavras está correta.
a) Jeito / timidez / pobreza.
b) Sujestão / agilidade / delicadeza.
c) Pagé / jirau / beleza.
d) Trage / jejum / sarjeta.
06. Marque a alternativa incorreta quanto à classificação da sílaba tônica.
a) As palavras que têm a tônica na última sílaba são chamadas de oxítonas.
b) As palavras que têm a tônica na penúltima sílaba denominam-se paroxítonas.
c) As palavras que têm a tônica na antepenúltima sílaba recebem o nome de proparoxítonas.
d) Os monossílabos pronunciados de maneira forte são chamados de monossílabos átonos.
07. Assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação.
a) Os acentos servem para nos lembrar de qual é a parte da palavra que temos que dizer com mais intensidade.
b) As vogais que têm o acento agudo são pronunciadas com a boca mais aberta.
c) As vogais que têm o acento circunflexo são pronunciadas com a boca mais fechada.
d) O acento circunflexo serve para indicar a crase, evitando a repetição da mesma vogal.
08. Há erro de acentuação em uma das alternativas. Assinale-a:
a) Dócil / açúcar / tórax.
b) Café / hindú / chuchu.
c) Filé / dominó / míope.
d) Aliás / jiló / céu.
09. Marque a alternativa em que o x tem o som de ch.
a) Extinção / exterior / explicar / explosão.
b) Exatidão / exército / exemplo / exagerar.
c) Xerife / xereta / rouxinol / xodó.
d) Tóxico / flexível / óxido / axila.
10. Assinale a alternativa incorreta quanto aos tipos de frases.
a) Você aceita um copo de refrigerante? (Frase interrogativa).
b) É uma delícia esse doce! (Frase exclamativa).
c) Faça-o entrar na sala. (Frase imperativa).
d) Não vá ao jogo. (Frase afirmativa).
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MATEMÁTICA.
11. Um servidor da prefeitura municipal de Sonora tem a função de verificar todos os livros de processos.
Sabendo que o último processo de um dos livros é o CXL, e que o servidor verificou até o processo LXVII,
quantos processos faltam ser verificados?
a) 68.
b) 73.
c) 57.
d) 82.
12. No município de Sonora, há um parque representado pela figura a seguir. Se uma pessoa decidir dar 1
volta e meia nesse parque, quantos metros ela terá percorrido?

a) 172.
b) 086.
c) 043.
d) 129.
13. Uma das comidas típicas da região do Mato Grosso do Sul é a chipa, um biscoito muito similar ao pão
de queijo mineiro. Sabendo que um pacote de 1 kg contém 10 chipas, quantos gramas têm cada unidade
desse biscoito?
a) 0,01 g.
b) 10,0 g.
c) 100 g.
d) 0,01 g.
14. Suponha a situação hipotética do campeonato de futebol sul-mato-grossense de 2017:
Time

Gols
Marcados
Sofridos
79
39
44
37
67
51
52
63
39
57
24
81

Águia Negra
Chapadão
Novoperário
Operário de Dourados
Sete de Setembro
URSO

Sabendo que o saldo de gols de um time corresponde à diferença entre o número de gols marcados e o de
gols sofridos, qual time teve o menor saldo de gols?
a) URSO.
b) Águia Negra.
c) Chapadão.
d) Operário de Dourados.
15. Uma prova para a Prefeitura Municipal de Sonora – MS contém 60 questões, sendo 22 de Atualidades,
18 de Legislação e o restante de Língua Portuguesa. Do total de questões, que fração representa as de
Língua Portuguesa?
a) 22/60.
b) 18/60.
c) 20/60.
d) 40/60.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
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16. Por diversas vezes nos deparamos com lixo nas vias públicas, muitas vezes jogado pelos condutores e
passageiros que nela transitam. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, art. 172, atirar do
veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é passível de uma infração:
a) Leve.
b) Grave.
c) Gravíssima.
d) Média.
17. Os pedestres também possuem regras com base no CTB. Segundo o art. 254, é proibido ao pedestre:
a) Bloquear a via com veículo.
b) Conduzir bicicleta em passeios onde seja permitida a circulação desta.
c) Obedecer à sinalização de trânsito específica.
d) Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido.
18. Com base no Anexo I do CTB, qual é a definição de acostamento?
a) Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de
emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.
b) Margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via
destinada à circulação de veículos.
c) 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.
d) Pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum.
19. Ainda sobre o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro, qual é a definição luz alta?
a) Facho de luz do veículo destinada a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo
injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido contrário.
b) Luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via, que se encontram atrás do veículo, que o
condutor está aplicando o freio de serviço.
c) Facho de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo.
d) Luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que o veículo está
efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha à ré.
20. Qual o significado das placas seguintes, baseado nas normas de sinalização e placas de trânsito?
1-

2-

a) 1- Peso máximo permitido, 3 toneladas.
b) 1- Altura máxima permitida, 3 metros.
c) 1- Largura máxima permitida, 3 metros.
d) 1- Peso máximo por eixo, 3 toneladas.

2- Proibido estacionar.
2- Proibido mudar de faixa.
2- Proibido retornar.
2- Proibido virar à esquerda.

RASCUNHO.
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