CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ - SP
MOTORISTA
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais

Nº QUESTOES
10
10

Total de questões

20

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver
falha, solicite a presença do fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE
no espaço indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material
de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, depois de concluído.
 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
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LÍNGUA PORTUGUESA
1) Na língua portuguesa os aumentativos e diminutivos
são usados com outras finalidades que não são
simplesmente a de dar ideia de grande ou pequeno.
Assinale a alternativa em que eles são usados com
outra finalidade.
a) A macieira já está dando frutinhas.
b) A família se mudou do casarão a dois anos.
c) Esse lixo jogado na praia, só pode ser coisa de povão.
d) Nenhuma das alternativas.
2) Assinale a alternativa em que se encontra a forma
CORRETA de pronome de tratamento para reitores de
universidade:
a) Vossa Excelência
b) Vossa Reverendíssima
c) Vossa Magnificência
d) Nenhuma das alternativas.

a) construção, civil, serviços, elétrica, calçadas, azuleijo
b) construção, civil, serviços, eletrica, calçadas, azuleijo
c) construção, civil, serviços, elétrica, calçadas, azulejo
d) Nenhuma das alternativas
9) Em relação ao assunto de separação silábica, ou
translineação, assinale, abaixo a alternativa em que a
separação silábica de todas as palavras está CORRETA.
a) on-ça / fós-sil / a-vião
b) guer-ra / pei-xe / es-co-va
c) ca-dea-do / pas-so /nu-vem
d) Nenhuma das alternativas.

3) Assinale a alternativa em que o uso do porquê é
equivalente a “visto que” e/ou “pois”.
a) Por que
b) Porque
c) Porquê
d)Nenhuma das alternativas.

10) Crase, em Língua Portuguesa, é a junção do artigo
definido feminino A ou AS com a preposição A.
Assinale a frase em que o emprego da crase está
INCORRETO.
a) A aula terá início às 13h.
b) A senhora vai à feira.
c) Ana voltou à escola.
d) Nenhuma das alternativas.

4) Assinale a alternativa que corresponde ao uso
INCORRETO do coletivo.
a) Antologia é um coletivo de textos selecionados.
b) Cordilheira é um coletivo de montanhas.
c) Resma é um coletivo de folhas de papel.
d) Nenhuma das alternativas.
5) Assinale a alternativa que apresenta palavras com
grafia INCORRETA.
a) pretensão/crise/usou/girassol.
b) junção/discurso/pôs/prosseguir.
c) detensão/compulssorio/quis/antesala.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS GERAIS
11) Em seu pronunciamento oficial após vencer as
eleições disse: “Vou fazer um governo comprometido
com a erradicação da miséria e dar oportunidades para
todos os brasileiros e brasileiras. Mas, humildemente,
faço um chamado à nação, aos empresários,
trabalhadores, imprensa, pessoas de bem do país para
que me ajudem.” Esse pronunciamento refere-se a :
a) Luiz Inácio Lula da Silva.
b) Dilma Rousseff.
c) Fernando Henrique Cardoso.
d) Nenhuma das alternativas.

6) Assinale a alternativa CORRETA que contém apenas
verbos conjugados no futuro do presente.
a) Mandarei/cantaremos.
b) Ouviria/brincaria.
c) Falei/ odiava.
d) Nenhuma das alternativas.
7) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
grafadas corretamente.
a) Varegista/viajem.
b) Majestade/ falanje.
c) Vertigem/mirajem.
d) Nenhuma das alternativas.

12) O Brasil tem um litoral muito extenso (7.367 km) e,
portanto, com rica diversidade de fauna e flora. Existem
diversos biomas litorâneos, que necessitam de
preservação. Analise as afirmativas abaixo sobre as
zonas litorâneas brasileiras e suas características:
I- Litoral Amazônico: presença de matas de várzea e
manguezais.
II- Litoral Nordestino: presença de falésias, dunas,
manguezais e restingas.
III- Litoral Sudeste: área com presença da Mata Atlântica,
cerrado e destaque para as tartarugas-marinhas.
IV- Litoral Sul: presença de costões rochosos e manguezais.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Apenas I, III, IV.
b) Apenas II, III.
c) Apenas I, II, IV.
d) Nenhuma das alternativas.

8) De acordo com a norma padrão da língua portuguesa a
placa abaixo apresenta palavras com erros de ortografia.
Assinale a alternativa em que estas palavras estão
escritas corretamente.
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13) O Brasil está localizado no continente americano, no
subcontinente da América do Sul. Assinale a alternativa
INCORRETA referente aos aspectos geográficos do
Brasil:
a) O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão
territorial, com uma área de 8.514.876 quilômetros
quadrados.
b) O Brasil está localizado a oeste do meridiano de
Greenwich, portanto ele integra o Hemisfério Ocidental. O
país é “cortado” pela linha do Equador, fazendo com que
7% de sua área pertença ao Hemisfério Setentrional (Norte)
e 93%, ao Hemisfério Meridional (Sul).
c) Com extensão de 4.394,7 quilômetros no sentido nortesul, o Brasil ocupa duas zonas climáticas: Zona Intertropical
(entre os Trópicos de Câncer e o de Capricórnio) e a Zona
Temperada do Sul (entre o Trópico de Capricórnio e o
Círculo Polar Ártico).
d) Nenhuma das alternativas.

17) O desmatamento tem se tornado um dos problemas
ambientais mais graves do planeta. As florestas e a
vegetação nativa vêm diminuindo drasticamente,
provocando sérias alterações nas condições climáticas.
Diante dessa proposição diversas iniciativas de manejo
sustentável têm sido adotadas no Brasil. Assinale a
alternativa CORRETA sobre manejo sustentável:
a) O manejo sustentável é um instrumento de incentivo à
utilização sustentável das florestas e permite aos
consumidores identificar produtos fabricados com madeira
extraída de forma legal e sem prejuízos para o meio
ambiente.
b) No manejo sustentável estabelecem se os critérios
técnicos e científicos que permitem selecionar as árvores
para corte de acordo com o diâmetro do tronco, a altura da
copa, a concentração de árvores por hectare e a sua
importância para a manutenção da cadeia biológica de
outras espécies.
c) O manejo florestal é um exemplo de atividade que
concilia desenvolvimento econômico e conservação dos
ecossistemas.
d) Nenhuma das alternativas.

14) O município de Osvaldo Cruz- SP foi fundado dentro
de um contexto de exploração fundiária liderada por:
a) Max Wirth.
b) Estanislau Pereira.
c) Osvaldo Cruz.
d) Nenhuma das alternativas.

18) Para se obter o desenvolvimento sustentável precisase , garantir a disponibilidade de recursos naturais, os
quais são transformados
em bens e serviços
necessários à existência do ser humano, que vêm
sendo utilizado como norteador das políticas de gestão
em casos de ameaça e danos irreversíveis ao meio
ambiente. Diante dessa proposição assinale a
alternativa
CORRETA
sobre
desenvolvimento
sustentável:
a) É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da
geração atual, sem comprometer a capacidade de atender
as necessidades das futuras gerações, desenvolvimento
este que não esgota os recursos para o futuro.
b) É o desenvolvimento de um processo de permanente
aprendizagem que valoriza as diversas formas de
conhecimento e forma cidadãos com consciência local e
planetária.
c) É o desenvolvimento que representa a possibilidade de
motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as
diversas formas de participação em potenciais fatores de
dinamização da sociedade e de ampliação do controle
social da coisa pública, inclusive pelos setores menos
mobilizados.
d) Nenhuma das alternativas.

15) Sobre a cidade Osvaldo Cruz SP , segundo a
Regionalização do IBGE, analise as afirmativas abaixo
referente a sua localização geográfica:
I- Região: Região Nordeste
II- Latitude: 21º 47' 48" S
III- Longitude: 50º 52' 43" W
IV- Altitude: 485 m
V- Área: 248,6 Km2
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I, III, IV.
b) I, II, III, IV.
c) II, III, IV, V.
d) Nenhuma das alternativas.
16) De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, o Estado de São Paulo é dividido em
15 mesorregiões geográficas, que, por sua vez, dividemse em 63 microrregiões geográficas. Assinale
a
alternativa CORRETA referente as mesorregiões:
a) São áreas individualizadas em uma unidade da federação
que apresentam formas de organização do espaço
geográfico em três dimensões: o processo social, como
determinante; o quadro natural, como condicionante; e a
rede de comunicação e de lugares, como elemento de
articulação espacial..
b) Apresentam especificidades quanto à organização do
espaço. Elas se referem às estruturas da produção
agropecuária, industrial, ao extrativismo mineral ou à pesca
que podem resultar de elementos do quadro natural ou de
relações socioeconômicas. São exemplos de mesorregiões
as serras úmidas nas áreas sertanejas ou a predominância
de mão-de-obra não remunerada numa determinada área.
c) Agrupamento de Municípios limítrofes que assuma
destacada expressão nacional, em razão de elevada
densidade demográfica, significativa conurbação e de
funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade,
especialização e integração socioeconômica, exigindo
planejamento integrado e ação conjunta permanente dos
entes públicos nela atuante.
d) Nenhuma das alternativas.

19) Assinale a alternativa INCORRETA referente a história
do estado de São Paulo:
a) O estado de São Paulo destacou-se no cenário nacional.
A expansão da cultura do café exigiu a multiplicação das
estradas de ferro. Foi um período de grandes
transformações, marcado pela crise do sistema
escravocrata, que levaria à Abolição em 1888 e que daria
lugar, entre outros fatos, à chegada em massa de
imigrantes, principal solução para a mão-de-obra na
lavoura.
b) No estado de São Paulo a industrialização revelou o
problema da geração de energia, solucionado em 1900 com
a inauguração da Light. A capacidade de geração de
energia foi decisiva para o desenvolvimento industrial entre
1930 e 1940.
c) A indústria despontou e outro grande salto foi dado, com
a chegada da indústria automobilística em São Paulo, carrochefe da economia nacional a partir da década de 1950. O
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Estado paulista se transformou no maior parque industrial
do país, posição que continuou a manter, apesar das
transformações econômicas e políticas vividas pelo Brasil.
d) Nenhuma das alternativas.
20) O Brasil possui cinco zonas climáticas. Em cada uma
destas ocorre a incidências de climas (temperaturas,
umidade
e
pluviosidades)
com
características
semelhantes. Assinale a alternativa CORRETA que
descreve a zona climática Tropical Brasil Central:
a) Regiões: região central e sul do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.
Características: Chuvas bem distribuídas durante o ano,
verões com temperaturas altas e invernos frios. Em regiões
montanhosas pode ocorrer geada ou neve durante o
inverno. Temperatura média anual de 19ºC.
b) Regiões: Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São
Paulo, sul de Tocantins, Bahia (exceto faixa litorânea), norte
do Paraná e sul do Piauí.
Características: estiagem ou pouca chuva no inverno e
verões chuvosos. No inverno costuma fazer frio moderado e
no verão calor. Temperatura média anual de 20ºC.
c) Regiões: Amazônia, oeste do Maranhão e norte do Mato
Grosso.
Características: Altas temperaturas, umidade elevada
durante todo o ano. Temperatura média anual de 26ºC.
d) Nenhuma das alternativas.
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