PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO 002/2019

MOTORISTA
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você
se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao
fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C,
D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no
final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer
outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma
opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de
respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas
do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h, incluído o tempo para preenchimento do cartão de
respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e poderá
levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um
fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função
é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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RASCUNHO

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO 002/2019

e) É impressão minha ou você comprou
roupas novas?

LÍNGUA PORTUGUESA
01. Assinale a alternativa incorreta quanto à
separação silábica:
a)
b)
c)
d)
e)

O texto abaixo diz respeito às próximas seis
questões. Leia-o atentamente antes de
respondê-las.

Des-es-pe-ra-da-men-te.
Cau-te-lo-so.
Con-ven-ção.
Len-ta-men-te.
Prag-má-ti-co.

02. Analise a frase abaixo:
“Cláudia saiu completamente irritada depois de
passar duas horas dentro do banco.”
É correto afirmar que o sujeito dessa oração é:
a)
b)
c)
d)
e)

Elíptico.
Composto.
Simples.
Inexistente.
Indeterminado.

03. Leia a frase abaixo:
“Divorciei-me após 10 longos anos de
casamento, por isso, hoje não quero me prender
a ninguém.”
Os
termos
destacados
respectivamente a função de:
a)
b)
c)
d)
e)

exercem

Preposição – Conjunção explicativa.
Preposição – Conjunção conclusiva.
Preposição – Conjunção adversativa.
Preposição – Conjunção alternativa.
Preposição – Conjunção aditiva.

04. Assinale a alternativa que contenha na frase
um pronome demonstrativo.
a) Aquele é o homem por quem me
apaixonei na adolescência.
b) Gosto do estrago que seu corpo faz no
meu.
c) Onde está o meu casaco?
d) Eu não me conformo que você ganha
menos do que eu.
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05. De acordo com o texto, o motivo pelo qual a
caatinga está em alerta de risco é:
a)
b)
c)
d)
e)

As altas temperaturas.
A ação humana.
A desertificação.
A falta de monitoramento.
A extensão do território.

06. Assinale a alternativa que traz na passagem
do texto a informação exata do território
alcançado pela desertificação:
a) “A ponto de, em algumas áreas, a
situação chegar a um estágio quase
irreversível: a desertificação.”.
b) “[...] com estimativas do Laboratório de
Análise e Processamento de Imagens e
Satélites (Lapis), ligado à Universidade
Federal de Alagoas”.
c) “[...] 12,85% do semiárido brasileiro
enfrenta o processo de desertificação.”
d) “Esse território, que basicamente é o que
conhecemos como o sertão no Nordeste
brasileiro”.
e) “[...] Ou seja, considerando uma área
total de 982.563,3 km² dessa região”.
07. Em “Esse território, que basicamente é o que
conhecemos como o sertão no Nordeste
brasileiro”, o termo destacado pode ser
classificado como:
a)
b)
c)
d)
e)

Pronome pessoal.
Pronome relativo.
Pronome demonstrativo.
Pronome possessivo.
Pronome indefinido.

08. No trecho “Único bioma exclusivamente
brasileiro, a caatinga sofre.”, o verbo destacado
encontra-se conjugado no:
a)
b)
c)
d)
e)

Presente do Indicativo.
Presente do Subjuntivo.
Futuro do Presente.
Futuro do Subjuntivo.
Pretérito Perfeito.

09. É correto afirmar que o sinônimo da palavra
“famoso” linha 3 é:
a)
b)
c)
d)
e)

Afamado.
Ignoto.
Vivido.
Instruído.
Encanto.

10. Sobre acentuação gráfica é correto afirmar:
a) A palavra “único” (linha 1) perdeu o
acento com o Novo Acordo Ortográfico,
pois
trata-se
de
uma
palavra
proparoxítona.
b) A partícula “dá” (linha 4) não recebe
acento a partir do Novo Acordo
Ortográfico.
c) O termo “tem” (linha 7) deveria estar
acentuado, pois trata-se de uma frase no
plural: têm.
d) A palavra “semiárido” de acordo com o
Novo Acordo Ortográfico é separada pelo
hífen: semi-árido.
e) As alternativas acima não contemplam os
possíveis erros existentes no texto.
MATEMÁTICA
11. Assinale a alternativa que contém,
respectivamente, o antecessor de 130 e o
sucessor de 145.
a)
b)
c)
d)
e)

131 e 146.
131 e 144.
129 e 144.
129 e 146.
140 e 155.

12. O preço de uma mercadoria era R$ 80,00.
Após um aumento de 5%, pode-se dizer que o
seu preço passou a ser de:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 82,50
R$ 84,00
R$ 85,00
R$ 86,80
R$ 88,20
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13. O resultado do dobro de 115, somado à
metade de 150, é:
a)
b)
c)
d)
e)

305
230
313
245
340

14. Mariana carrega cinco sacolas de compras.
A primeira sacola contém produtos que somam
600 gramas. A segunda, 0,5 kg. A terceira, 2 kg.
A quarta, 850 gramas e a quinta, 1.200 gramas.
Pode-se dizer que a sacola mais leve é a:
Dado: 1 kg = 1000 g.
a)
b)
c)
d)
e)

Primeira.
Segunda.
Terceira.
Quarta.
Quinta.

15. Considere a seguinte sequência numérica:
(2, 5, 8, 11, x, ...)
O número representado por x é:
a)
b)
c)
d)
e)

12
13
14
15
16

b)
c)
d)
e)

225.000
250.000
275.000
300.000

18. Suponha que o tempo para assar um bolo
seja 45 min. São 13h27. O bolo estará pronto às:
a)
b)
c)
d)
e)

13h45.
13h57.
14h00.
14h12.
14h22.

19. Conforme os conjuntos A, B e C a seguir,
assinale a alternativa correta.
A = {2, 6, 9, 12}
B = {1, 5, 7, 11}
C = {10, 20, 30, 40}
a) Todos os elementos do conjunto A são
pares.
b) Todos os elementos do conjunto A são
ímpares.
c) O conjunto B é formado por elementos
pares.
d) Os conjuntos B e C são formados
somente por elementos ímpares.
e) O conjunto C é formado somente por
elementos pares.
20. A seguir tem-se o registro das temperaturas
ao longo de um determinado dia:

16. A figura geométrica plana que possui 6 lados
é denominada de:
a)
b)
c)
d)
e)

Triângulo.
Quadrado.
Círculo.
Heptágono.
Hexágono.

17. Se 1 quilômetro possui 1.000 metros, e cada
metro possui 100 cm, obtenha quantos
centímetros possui 2 quilômetros e assinale a
alternativa correta.
a) 200.000

O registro da maior temperatura ocorreu às:
a)
b)
c)
d)
e)

7 h.
10 h.
14 h.
18 h.
22 h.
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CONHECIMENTOS GERAIS
21. No estado do Espírito Santo, encontra-se o
terceiro ponto mais alto do Brasil, dividindo sua
extensão com Minas Gerais, alcançando 2890m
de altitude. Esta descrição se refere ao
conhecido:
a)
b)
c)
d)
e)

Pedra da Mina.
Pico da Neblina.
Pico da Bandeira.
Serra do Caparaó.
Serra da Mantiqueira.

22. Sobre a economia do estado do Espírito
Santo considere as seguintes proposições:
I- Entre os produtos de exportação do próprio
estado destacam-se celulose, café e granito;
II- O Estado possui uma das áreas de maior
manguezal do país;
III- Possui a segunda posição entre os
detentores das maiores reservas de petróleo do
Brasil;
IV- Nas áreas litorâneas plantam-se banana,
abacaxi, mamão, maracujá e limão, enquanto
nas montanhas são cultivados morango e uva;
V- Neste estado encontra-se a indústria
termonuclear de Angra dos Reis.
Dos itens acima:
a) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
c) Apenas os itens I, II, III e IV estão
corretos.
d) Apenas os itens III, IV e V estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
23. A escassez de água em São Roque do
Canaã, na região Noroeste do Espírito Santo,
tem afetado os moradores do município, o que
levou a um racionamento iniciado há alguns
meses. O motivo deste racionamento é:
a) O rio Santa Maria, que abastece a
cidade, está secando e não tem água
suficiente.

b) A reforma iniciada para modernizar o
sistema de saneamento básico da
cidade.
c) O processo de substituição do
abastecimento pluvial pelo sistema de
poços artesianos levou a falta temporária
de abastecimento.
d) O contrato com a empresa de
abastecimento terminou e não houve
renovação,
nem
substituição
da
companhia.
e) Devido à contaminação da água por
detritos oriundos das barragens do
Estado.
24. A cidade de São Roque do Canaã é
considerada tropical, seu relevo é caracterizado
por
montanhas,
vales
cobertos
predominantemente de mata atlântica. Estas
características fazem com que os regimes de
chuvas se concentrem especialmente na
estação:
a)
b)
c)
d)
e)

Outono e Inverno.
Primavera e outono.
Outono.
Verão.
Inverno.

25. Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna:
O principal movimento contra a escravidão
ocorrido no Espírito Santo, a _________ é
resultado da construção de um processo político
de conquistas e foi um marco na história da
negritude capixaba. A revolta nasceu de uma
promessa não concretizada de liberdade, feita
pelo frei italiano Gregório José Maria de Bene
aos escravos.
a)
b)
c)
d)
e)

Insurreição do Queimado.
Guerra de Canudos.
Revolta dos alfaiates.
Guerra dos Palmares.
Revolta dos Malês.

26. O Espírito Santo recebeu muitos imigrantes
no século XIX, principalmente italianos,
especialmente para realizar a seguinte função:
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a) Explorar as jazidas de petróleo recémdescobertas.
b) Povoar a região que decrescia em sua
população.
c) Atuar como proletários na indústria
siderúrgica.
d) Trabalhar na extração da borracha na
mata atlântica.
e) Trabalhar nas lavouras de café.
27. Municípios da região noroeste do estado do
Espírito Santo atendidos pela empresa de
energia Luz e Força Santa Maria receberão
descontos na conta de energia elétrica. A
decisão foi concedida pela Justiça, devido ao
seguinte caso:
a)
b)
c)
d)

Danos causados por sobrecarga elétrica.
Sobrecarga na cobrança de impostos.
Desvio de verbas cobradas nas contas.
Falência da empresa que deve indenizar
os consumidores.
e) Acidentes de trabalho que levou a
cobrança de indenizações.
28.
Algumas
das características
mais
importantes dos direitos humanos são:
I- Os direitos humanos são fundados sobre o
respeito pela dignidade e o valor de cada
pessoa;
II- Os direitos humanos são universais, o que
quer dizer que são aplicados de forma igual e
sem discriminação a todas as pessoas;
III- Os direitos humanos são inalienáveis, e
ninguém pode ser privado de seus direitos
humanos, exceto em situações em que uma
pessoa é culpada de crimes;
IV- A Declaração Universal dos Direitos
Humanos (DUDH) foi adotada em 10 de
dezembro de 1970, por sugestão da União
Soviética (URSS).
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Todos os itens estão incorretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e IV estão corretos.
Apenas os itens I, II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

29. O presidente francês Emmanuel Macron,
juntamente com líderes de outros países
europeus se opuseram recentemente ao acordo
comercial assinado entre o MERCOSUL e a
União Europeia. O motivo pelo qual estes países
se mobilizaram contra o acordo foi:
a) A reintegração da Venezuela ao bloco
econômico sul-americano.
b) O descumprimento do governo brasileiro
com a preservação ambiental.
c) A crise econômica na Argentina que
deixa temeroso o investimento europeu
com países americanos.
d) O crescente interesse dos Estados
Unidos em criar bases militares no
hemisfério sul.
e) O medo de que a concorrência do
MERCOSUL afete a indústria e comércio
europeus.
30. Leia a descrição abaixo:
Tem por objetivos assegurar o uso adequado
dos recursos naturais, a conservação e a
recuperação dos ecossistemas, contribuindo
para a sustentabilidade do desenvolvimento,
mediante a formulação e a gestão das políticas
públicas de meio ambiente e de recursos
hídricos.
O órgão estadual do Espírito Santo a que se
refere a descrição é o chamado:
a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA)
b) Serviço de tratamento de água e
esgoto (SANASA).
c) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (SAEMA).
d) Programa de Restauração Florestal da
Bacia do Rio Doce (PRFRIO).
e) Plano Estadual de Resíduos Sólidos do
Espírito Santo (PERSES).
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