CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - RN
CARGO: FISCAL DE TRANSPORTE COLETIVO
TEXTO:
O PASTOR E O LEÃO
Um pastorzinho, notando certa manhã a falta de várias ovelhas, enfureceu-se, tomou da espingarda e saiu para a floresta.
í Raios me partam se eu não trouxer, vivo ou morto, o miserável ladrão das minhas ovelhas! Hei de campear dia e noite,
hei de encontrá-lo, hei de arrancar-lhe os fígados...
E assim furioso, a resmungar as maiores pragas, consumiu longas horas em inúteis investigações.
Cansado já, lembrou-se de pedir socorro aos céus.
í Valei-me Santo Antônio! Prometo-vos vinte reses se me fizerdes dar de cara com o infame salteador.
Por estranha coincidência, assim que o pastorzinho disse aquilo, apareceu diante dele um enorme leão, de dentes
arreganhados.
O pastorzinho tremeu dos pés à cabeça; a espingarda caiu-lhe das mãos; e tudo quanto pôde fazer foi invocar de novo o
santo:
í Valei-me, Santo Antônio! Prometi vinte reses se me fizésseis aparecer o ladrão; prometo agora o rebanho inteiro para
(Monteiro Lobato, Fábulas, 21ª ed., São Paulo, Brasiliense, pp. 162-163.)
que o façais desaparecer.
01) O pastorzinho se enfureceu porque:
A) Santo Antônio não atendeu seu pedido.
D) Sua espingarda era velha.
B) O leão tinha os dentes arreganhados.
E) Percebeu que várias ovelhas haviam sumido.
C) As ovelhas eram animais mansos.
02) O pastorzinho pediu socorro aos céus porque:
A) Tinha medo do escuro.
D) Não conseguia encontrar as ovelhas.
B) Estava cansado.
E) Estava perdido na floresta.
C) Não conseguiu encontrar o ladrão das ovelhas.
03) Ao ver o leão, o pastorzinho:
A) Arrancou-lhe o fígado.
D) Perguntou sobre as ovelhas.
B) Ficou com medo.
E) Escondeu sua espingarda.
C) Atirou para matá-lo.
04) O aparecimento do leão se deve:
A) A um pedido do pastorzinho.
D) À ameaça do pastorzinho.
B) À ajuda de Santo Antônio.
E) À morte das ovelhas.
C) A uma estranha coincidência.
05) Diante do ladrão de ovelhas o pastorzinho não cumpriu as ameaças, porque:
A) Era um homem sem palavras.
D) Só queria as ovelhas de volta.
B) O ladrão era enorme, de dentes arreganhados.
E) Era um homem bom.
C) Era muito religioso.
06) O sinônimo da palavra sublinhada na frase: “Hei de campear dia e noite...” é:
A) Sobressair
B) Procurar
C) Imperar
D) Gritar
E) Ostentar
07) “Um pastorzinho, notando certa manhã a falta de várias ovelhas, enfureceu-se ...” O masculino de ovelha é:
A) Cabrito
B) Bode
C) Carneiro
D) Bezerro
E) Burro
08) Assinale a alternativa que contém o diminutivo correto da palavra manhã:
A) Manhanzita
B) Manhãzita
C) Manhãsinha
D) Manhanzinha
E) Manhãzinha
09) “Cansado já, lembrou-se de pedir socorro aos céus”. A palavra acentuada pela mesma razão de céus é:
A) Pés
B) Antônio
C) Fígado
D) Chapéus
E) Porém
10) A história narrada aconteceu:
A) Num sítio.
B) Numa floresta.
C) Numa cidade.
D) Num vilarejo.
E) Numa igreja.
MATEMÁTICA
11) Numa escola, o Diretor é eleito a cada 5 anos, o Vice-diretor a cada 4 anos, e o Presidente do Colegiado a cada 3
anos. Se em 2001 houve eleição para os três cargos, em que ano isso ocorrerá novamente?
A) 2025
B) 2046
C) 2032
D) 2061
E) 2072
12) Um carro percorre 25 km em 20 minutos. Quantos quilômetros ele percorrerá em 1 hora e 15 minutos?
A) 82,45 km
B) 93,75 km
C) 86,25 km
D) 92,25 km
E) 88,25 km
13) Juliana comprou uma dúzia de ovos, usou 4 para fazer um bolo. Em seguida, juntou os ovos que sobraram com 3/4
de dúzia que ela já tinha em casa. Quantos omeletes, com 2 ovos cada, ela poderá fazer?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
14) Flávio comprou um liquidificador por R$ 85,20. Pagou 1/3 desse valor de entrada e o restante pagou em 4 parcelas
iguais. Qual o valor de cada parcela?
A) R$ 12,30
B) R$ 16,40
C) R$ 14,20
D) R$ 17,10
E) R$ 13,50
15) Para fazer suco de caju são utilizados 4 litros de água para cada litro de suco concentrado. Qual o volume de água
necessário para fazer 3/4 de litro do suco?
A) 350 ml
B) 380 ml
C) 550 ml
D) 450 ml
E) 600 ml

M

CONSULPLAN CONSULTORIA LTDA
www.consulplan.net atendimento@consulplan.com

2

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - RN
16) Marcelo tem R$ 45,00. Sabe-se que 2/5 é a razão entre o que Marcelo tem e o que Márcia tem. Quanto os dois têm
juntos?
A) R$ 132,30
B) R$ 157,50
C) R$ 192,50
D) R$ 136,50
E) R$ 143,60
17) Qual é a soma de todos os algarismos dos números primos compreendidos entre 20 e 40?
A) 25
B) 30
C) 32
D) 41
E) 43
18) Patrícia comprou uma caneta por R$ 2,35 e um caderno por R$ 4,25. Se ela gastou 2/3 do dinheiro que tinha para
fazer essa compra, quanto ainda sobrou?
A) R$ 4,50
B) R$ 4,20
C) R$ 4,00
D) R$ 3,30
E) R$ 3,10
19) Um trabalho foi realizado em 4 etapas, correspondendo 1/5 do trabalho à primeira etapa, 1/8 à segunda e 1/2 à
terceira. Qual a fração correspondente à quarta etapa?
A) 7/40
B) 8/35
C) 11/40
D) 13/35
E) 13/40
20) Paulo tem R$ 15,00 a menos que seu irmão Renato. Sabe-se que eles têm juntos R$ 40,00. Quantos reais Renato
possui?
A) R$ 22,50
B) R$ 24,50
C) R$ 23,50
D) R$ 28,50
E) R$ 27,50
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Analise esta definição: “Veículo automóvel com lotação mínima de vinte e um passageiros, provido de rodas duplas
no eixo traseiro.” Esta definição refere-se a:
A) Microônibus
B) Autolotação
C) Auto-ônibus
D) Carreta
E) Utilitário
22) Indique abaixo a forma correta que indica o que está informado nos ônibus urbanos, na caixa de vista traseira:
A) Rápido ou parador.
D) Número da linha.
B) Destaque do itinerário.
E) Nenhuma das respostas anteriores.
C) Destino da linha.
23) Os ônibus urbanos devem possuir lugares identificados, em cor diferente ou placa indicativa, para serem utilizados
por gestantes, deficientes físicos e idosos. O número mínimo desses lugares é:
A) 01
B) 03
C) 05
D) 07
E) 09
24) Ônibus com poltronas reclináveis, apenas uma porta de serviço e em que os passageiros viajam assentados,
denomina--se:
A) Ônibus urbano.
D) Microônibus.
B) Ônibus rodoviário.
E) Nenhuma das respostas anteriores.
C) Ônibus articulado.
25) Em caso de defeito e parada do ônibus, cabe ao condutor acionar as luzes de advertência (pisca-alerta),
providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar, a que distância da parte traseira do
veículo?
A) 50 metros
B) 40 metros
C) 30 metros
D) 20 metros
E) 10 metros
26) Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, PARADA está definida como imobilização do veículo pelo tempo
necessário para:
A) Embarque de passageiros e de mercadorias.
B) Embarque e desembarque de passageiros.
C) Operação de carga e descarga de mercadorias.
D) Descarga de mercadorias e sem embarque de passageiros.
E) Nenhuma das respostas anteriores.
27) Nos ônibus urbanos, a largura mínima do corredor de circulação, tomada 35 cm acima do nível de assentos dos
bancos é de:
A) 25 cm
B) 35 cm
C) 45 cm
D) 55 cm
E) 65 cm
28) Antônio não é um Servidor Público efetivo da Prefeitura do Natal, está apenas contratado temporariamente.
Requereu licença sem vencimento e seu pedido foi:
A) Deferido.
D) Existem duas alternativas corretas.
B) Indeferido (não aceito).
E) Não existe alternativa correta.
C) Prorrogado.
29) É garantido ao Servidor Público Municipal do Natal, repouso semanal remunerado. De acordo com a Lei Orgânica
do Município, este repouso ocorrerá preferencialmente:
A) No sábado.
D) No último dia de férias.
B) No domingo.
E) Antes do feriado de Natal.
C) No 1º dia útil de cada mês.
30) Na Administração Pública Municipal existem serviços que são executados somente pelo município na forma direta,
considerando a natureza e centralização destes. São denominados:
A) Serviços de utilidade pública.
D) Permissão.
B) Serviços privativos do município.
E) Gestão.
C) Concessão.
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CONHECIMENTOS GERAIS
31) Acerca do estado do Rio Grande do Norte, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas
falsas:
( ) No início da colonização, a economia do Rio Grande do Norte era basicamente de subsistência, concentrando-se na
pesca, pecuária e agricultura.
( ) A cultura da cana-de-açúcar, tão bem desenvolvida em outras capitanias teve o mesmo sucesso no Rio Grande do
Norte, principalmente no sul do Estado.
( ) É nítida a importância econômica atual que o turismo assume como gerador de renda, empregos e receita no Estado.
A sequência está correta em:
A) V, V, F
B) V, F, V
C) V, F, F
D) F, V, V
E) F, V, F
32) Marque a alternativa INCORRETA sobre os produtos que tornaram o estado do Rio Grande do Norte o campeão
de exportações do Nordeste:
A) Sal
B) Camarão
C) Mamão
D) Cacau
E) Melão
33) A produção de água potável é muito cara, pois passa por vários processos de tratamento para depois ser distribuída.
Marque a alternativa que apresenta uma maneira correta de economizar água tratada:
A) Utilizar somente água de poço.
D) Verificar vazamentos nos banheiros.
B) Beber água mineral com freqüência.
E) Nenhuma das repostas anteriores.
C) Utilizar somente cisternas.
34) Os grandes centros urbanos do Brasil convivem com uma série de problemas. São problemas socioculturais,
ambientais ou econômicos dos centros urbanos brasileiros, EXCETO:
A) A carência de áreas verdes para o lazer e o entretenimento das pessoas.
B) Os engarrafamentos quilométricos, geradores de fumaça e ruídos que interferem na qualidade de vida.
C) A volumosa produção de lixo, o que exige espaço para o seu depósito e cuidados ecológicos com o seu manejo.
D) O dinamismo gerador de ofertas de trabalho e de negócios, além de concentrador de recursos financeiros e de consumo.
E) A especulação imobiliária que conduz a ocupações irregulares em áreas de preservação e fundos de vales.
35) O que indica o valor quantitativo da economia brasileira?
A) BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)
D) FAF (Fundo de Aplicação Financeira)
B) PIB (Produto Interno Bruto)
E) Nenhuma das repostas anteriores.
C) CNI (Confederação Nacional da Indústria)
36) Marque a alternativa que NÃO apresenta uma região petrolífera do Brasil:
A) Ceará
D) Paraná
B) Rio Grande do Norte
E) N.R.A.
C) Rio de Janeiro
37) Existe a ação das cooperativas agrícolas e das empresas industriais que ao assegurarem a aquisição das safras,
estimulam o cultivo e a especialização agrícola em determinadas áreas do Brasil. São produtos de destaque da
agricultura comercial brasileira, EXCETO:
A) Café
B) Soja
C) Arroz
D) Fumo
E) Laranja
38) Marque a alternativa INCORRETA sobre as determinações do Plano Brasil Novo, mais conhecido como “Plano
Collor”:
A) O congelamento de preços e salários.
B) A extinção do cruzado novo e a volta do cruzeiro como moeda nacional.
C) O começo de subsídios e incentivos fiscais.
D) O bloqueio, por dezoito meses, dos depósitos em contas correntes e cadernetas de poupança que ultrapassassem os
50.000 cruzados novos.
E) O lançamento do Programa Nacional de Desestatização.
39) Existem algumas técnicas agrícolas que podem combater os problemas do solo, evitando vários prejuízos para a
produção e a produtividade. Marque a alternativa que NÃO apresenta técnica de preservação ou de combate aos
problemas do solo:
A) Desmatamento
D) Rotação de culturas
B) Adubação
E) Fertilização
C) Curvas de Nível
40) Assinale o nome da área onde ocorrem as secas no Nordeste:
A) Cabaceiras
D) Polígono das Secas
B) Zona do Agreste
E) Nenhuma das repostas anteriores.
C) Inferno Nordestino

M

CONSULPLAN CONSULTORIA LTDA
www.consulplan.net atendimento@consulplan.com

4

