PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ (RS)

PORTUGUÊS
01. Marque a alternativa abaixo que apresenta um encontro
vocálico.
A)
B)
C)
D)
E)

Acrobata
Mágoa
Afta
Bola
Blusa

02. Marque a alternativa abaixo que apresenta um encontro
consonantal.
A)
B)
C)
D)
E)

Psicólogo
Médico
Terapeuta
Coveiro
Gari

03. Assinale a alternativa abaixo onde apresenta palavras
polissílabas.
A)
B)
C)
D)
E)

Casa
Cinzeiro
Sol
Melancia
Cadeira

08. Assinale a alternativa abaixo em que o termo grifado se
trata de um substantivo.
A)
B)
C)
D)
E)

Ninguém viu o ladrão.
Maria deu à luz uma menina.
O homem está embriagado.
O dois é um número par.
Gosto de tomar café com leite.

09. Marque a alternativa em que todas as palavras apresentam
dígrafos vocálicos.
A)
B)
C)
D)
E)

Chuva, marreco, pêssego.
Raiz, país, Saara.
Água, Paraguai, queijo.
Réptil, acrobata, grego.
Bumbo, tinta, tampa.

10. Todas as palavras abaixo estão separadas corretamente,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

eu – ca – lip – to
he – li – cop – te – ro
si – gni – fi – ca – do
sub – ma – ri – no
dig – ni – da – de

CONHECIMENTOS GERAIS
04. Assinale a alternativa abaixo que registra a presença de
monossílabos.
A)
B)
C)
D)
E)

Lã, sol, lua
Peão, maiô, maio
Sim, mel, biá
Pia, pó, cor
Pai, pá, pé

11. A imagem abaixo é um meio de transporte muito utilizado
para carregar grandes cargas e é classificado como:

05. Entre as alternativas abaixo, marque a única que apresenta
numeral cardinal.
A)
B)
C)
D)
E)

Dois, quatro, cinco
Primeiro, terceiro, quinto
Meio, metade, quarto
Dobro, triplo, quádruplo
Ambos, duplo, nono

06. Todas as palavras abaixo pertencem ao gênero masculino,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Tomate
Gergelim
Cal
Livro
Melão

07. Qual das alternativas abaixo, o termo grifado trata-se de
um verbo?
A)
B)
C)
D)
E)

Brinco de prata.
Ele a água felizmente.
Felicidade: um destino eternamente feliz.
O telefone, o telefone, e ele no banho.
Silêncio!
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A)
B)
C)
D)
E)

duominhão;
treminhão;
carreta cavalo trucado;
caminhão de 2 eixos;
triminhão.

12. Aponte a única alternativa em que não aparece um meio
de comunicação audiovisual.
A)
B)
C)
D)
E)

Videoclipe;
Videogame;
Making of;
Internet;
Fotografia.

13. O papel dos vereadores do município é:
I. de ordem parlamentar;
II. de ordem legislativas;
III. de ordem executiva.
Estão corretos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
III, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III.
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14. A chegada da primavera acontece no dia:
A)
B)
C)
D)
E)

12 de setembro;
19 de setembro;
22 de setembro;
23 de setembro;
25 de setembro.

15. Segundo o Artigo 1° do capítulo I da seção I o município
de Ivorá será regido por:
A) somente a Lei Orgânica do Município de Ivorá;
B) pela Lei Orgânica do município de Ivorá e demais
Leis que adotar;
C) pela Lei Orgânica do município de Ivorá e pela Lei
Estadual n° 01/2001;
D) pela Lei Inorgânica do município de Ivorá;
E) nenhuma das alternativas estão corretas.
16. Segundo o Artigo 2° da Seção I é vedado ao município de
Ivorá instituir imposto sobre:
I.
II.
III.
IV.

o patrimônio;
a renda ou os serviços da UNIÃO;
os templos de qualquer culto;
as empresas que contribuem para o crescimento do
município;
V. estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza.
Está incorreto o item:
A)
B)
C)
D)
E)

I
II
III
IV
V

19. O Artigo 29 da Lei Orgânica do município de Ivorá afirma que:
A) A investidura em cargos ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações
para cargos em comissão, declaradas em lei de livre
nomeação e exoneração;
B) Os cargos, empregos e funções públicas municipais
são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;
C) A Lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão;
D) É garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical;
E) O direito de greve será exercido nos termos e limites
definidos em Lei Federal.
20. O Artigo 36 da Lei Orgânica do município de Ivorá afirma que É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:
I. a de dois cargos de professor;
II. a de um cargo de professor com outro técnico e científico;
III. a de um cargos de professor de uma de auxiliar em
qualquer parte administrativa;
IV. a de dois cargos privativos de médico.
Estão corretos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

17. Todas as alternativas abaixo são deveres do município de
Ivorá que diz respeito ao seu interesse e bem estar da população, exceto:
A) suplementar a legislação Estadual e Federal, no que
couber;
B) tornar público todas as ações do prefeito em mandato;
C) fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos;
D) planejar o uso do terreno em seu território, especialmente em sua zona urbana;
E) tornar obrigatório o uso da estação rodoviária, quando houver.
18. Segundo o Artigo 21 da Lei Orgânica do município de
Ivorá a soberania popular será exercida por, exceto:
A)
B)
C)
D)

plesbicito;
referendo;
iniciativa popular;
participação direta ou através de entidades que representativas na co-gestão da administração ou do
órgão público e na fiscalização dos serviços e contas
municipais;
E) através do voto indireto.
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I e II;
I e III;
I e IV;
I, II e III;
I, II e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. As placas acima indicam, respectivamente:

(A-4b)
A)
B)
C)
D)
E)

(A-42c)

Curva acentuada em “S” à direita, Pista dividida
Confluência à Direita, Início de pista dupla
Curva acentuada em “S”, Inicio de pista
Pista sinuosa à direita, Mão dupla à direita
Pista sinuosa à direita, Inicio de mão dupla

22. Além de satisfazer a vários requisitos, qual a categoria de
habilitação inicial a um motorista de veículo designado à
condução de escolares?
A)
B)
C)
D)
E)

A
B
C
D
E
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23. A velocidade máxima nas vias urbanas de trânsito rápido,
onde não existir sinalização regulamentadora, será de quantos
quilômetros por hora?
A)
B)
C)
D)
E)

100
80
70
60
50

24. Em ação de primeiros socorros qual a técnica que tem
como objetivo principal reanimar uma pessoa vítima de parada cardíaca?
A)
B)
C)
D)
E)

Torniquete
Respiração boca a boca
Massagem cardíaca
Torniquete e Massagem cardíaca
Todas estão certas.

25. Segundo o art. “231” inc. “III” – Transitar com o veiculo
produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores
aos fixados pelo CONTRAN é uma infração:
A)
B)
C)
D)
E)

Grave
Gravíssima
Leve
Media
Levíssima

26. Qual o nome do filtro que no sistema de admissão e escapamento, têm a função de diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera e que atualmente é um item obrigatório
em todos os veículos?
A)
B)
C)
D)
E)

Catalisador
Silenciador
Cano de escape
Filtro de óleo
Silenciador e cano de escape.

27. Via de trânsito rápido é aquela:

D) criar Câmaras Temáticas;
E) punir quem dirigir sob a influência de álcool ou de
qualquer substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica.
29. No ato do guarda sinaleiro mudar a direção do trânsito,
qual o sinal de apito que o mesmo usa e que significa “atenção! Siga!”.
A)
B)
C)
D)
E)

Um silvo longo e um breve
Dois silvos breves
Um silvo breve
Um silvo longo
Três silvos longos

30. As ordens emanadas por gestos de agentes de trânsito:
A) Prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito.
B) Têm por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das
vias.
C) É um subsistema da sinalização viária.
D) Têm a função de educar condutores e pedestres
quanto ao seu comportamento no trânsito.
E) Tem como função controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria
ou topografia.
31. Conforme o art. “7” do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), quais são os órgãos normativos e consultivos de trânsito?
A)
B)
C)
D)
E)

Ciretran, Contrandife e Jarí
Contran, Cetran e Contrandife
Contrandife, Contran e Detran
Detran, Ciretran e Contran
Jarí, Detran e Ciretran.

32. O Capitulo III do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
trata das normas gerais de circulação e conduta, e em seu art.
“29” inc. “III” alínea “c”, define que:

A) Caracterizada por interseções em nível, geralmente
controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias secundárias locais.
B) Caracterizadas com acessos especiais de trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres
em nível.
C) Destinada a coletar e distribuir o trânsito.
D) Caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas
restritas.
E) Todas estão certas.

A) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá
preferência de passagem o que vier pela direita do
condutor.
B) O trânsito de veículos citado neste artigo deverá ser
posto em prática conforme a experiência do condutor.
C) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas.
D) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela.
E) No caso de rotatória, aquele que estiver circulando
por ela.

28. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou
no dia 16.12.03 a Resolução n° 151, datada de 08 de outubro
de 2003, visando uniformizar procedimentos para:

33. Quanto a tração, o art. “96” do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), classifica os veículos em:

A) imposição de penalidade de multa a Pessoa Jurídica
que não identificar o condutor infrator;
B) dirimir conflitos sobre circunscrição e competência
de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do
Distrito Federal;
C) normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem,
habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos;
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A) Misto, passageiro, coleção, carga competição.
B) Automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração
animal e reboque ou semi-reboque.
C) Elétrico, passageiro, de propulsão humana e reboque
ou semi-reboque.
D) Carga, de tração animal, coleção, elétrico e competição.
E) Todas estão certas.
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34. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) no seu art. “231”,
inc. “II”, alíneas “a”, “b”, “c”, diz que transitar com o veiculo
derramando, lançando ou arrastando sobre a via, carga que
esteja transportando; combustível ou lubrificante que esteja
utilizando; ou qualquer objeto que possa acarretar risco de
acidente. O condutor comete uma infração de natureza:
A)
B)
C)
D)
E)

Leve
Grave
Gravíssima
Média
Sem definição.

35. Observe o trecho a seguir e responda:
I. largura máxima: 2,60m;
II. altura máxima: 4,40m;
III. comprimento total: a) veículos simples: 14,00m; b)
veículos articulados: 18,15m; c) veículos com reboque: 19,80m.

39. Dirigir com apenas uma das mãos é:
A)
B)
C)
D)

proibido em qualquer situação.
permitido quando o condutor já tem experiência.
permitido em qualquer situação.
permitido quando o condutor faz sinais de braço ou
mudanças de marcha.
E) todas as alternativas anteriores estão corretas.
40. Em uma rodovia, a velocidade máxima estabelecida é de
100 km/h. A velocidade mínima em que um veículo pode
trafegar é:
A)
B)
C)
D)
E)

20 km/h.
25 km/h.
30 km/h.
40 km/h.
50 km/h.

Quanto a Resolução nº 12/98 do CONTRAN, Está(ão) correta(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

apenas I está correta;
apenas I e II estão corretas
apenas II e III estão corretas
apenas III está correta.
todas estão corretas

36. Os veículos portadores de serviço de utilidade pública,
quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação do serviço, desde que devidamente sinalizados, ou seja:
A) devendo estar identificados na forma estabelecida
pelo CONTRAN;
B) mantendo o alarme sonoro acionado;
C) utilizado os dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente;
D) devendo estar precedidos de batedores;
E) mantendo guardas sinalizando o local.
37. O trânsito sobre passeio e calçadas é permitido para:
A)
B)
C)
D)
E)

fazer manobra de retorno;
cortar caminho;
fugir de congestionamento;
acesso a estacionamento e/ou imóveis.
apanhar passageiros.

38. O bom senso manda que a velocidade seja compatível
com o clima, com o piso, com o movimento e demais condições locais. O motorista que não reduzir a velocidade perto de
aglomerações, hospitais e escolas, colocando em risco a vida
das pessoas, estará cometendo uma infração:
A)
B)
C)
D)
E)

grave;
gravíssima;
média;
grave e terá detenção de 6 meses a 2 anos;
média, terá o veículo retido e perda do direito de dirigir.
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