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EDITAL Nº 051/2022 

 

 
EXECUÇÃO: 

 
www.premierconcursos.com.br 

 
 

CARGO:  OPERÁRIO ESPECIALIZADO 
 
 

INSTRUÇÕES: 
 

O candidato deve verificar se o caderno de prova que recebeu está completo e se as questões estão legíveis, somente quando o fiscal autorizar. 
Caso o mesmo esteja incompleto ou ilegível, deverá solicitar imediatamente outro ao fiscal. Não serão aceitas reclamações posteriores. Leia as 
instruções abaixo e após preencha seus dados ao final desta página. 
 
DO MATERIAL PERMITIDO: Para realização das provas, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta e 
documento de Identidade. Os demais pertences serão colocados em local indicado pelo fiscal. Aparelhos eletro-eletrônicos, tais como telefones 
celulares e outros deverão permanecer desligados, sob pena de eliminação do candidato. 
 
DAS PROVAS: A interpretação das questões faz parte do Concurso Público, portanto não serão permitidos questionamentos aos fiscais sobre o 
conteúdo das mesmas. No caso de encontrar algum erro em alguma questão, o candidato deve apenas informar ao fiscal para que seja feito o 
devido registro. A duração máxima da prova será de 03 horas. 
 
DA GRADE DE RESPOSTA: Não deverá ser feita nenhuma marca fora dos campos reservados às respostas. A grade de respostas não será 
substituída em caso de marcação errada ou rasura, salvo defeito de impressão. A grade de resposta deverá ser marcada conforme o modelo 
abaixo. 
 

                              Exemplo:    A        B       C       D       E 
 
DA SAÍDA DA SALA: Os dois últimos candidatos a terminarem a prova escrita, juntamente com o fiscal, além de rubricar o lacre dos envelopes 
dos cadernos de prova e das grades de resposta e assinar a Ata de aplicação das Provas Escritas. 

 
PONTUAÇÃO: 

 

Disciplina N° questões N° Pts/ questão N° Pontos 

Língua Portuguesa 08 3,00 24,00 

Conhecimentos Gerais 06 2,00 12,00 

Legislação e Conhecimentos Específicos 16 4,00 64,00 

Total 30 - 100,00 
 
 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 
Nome: ________________________________________________________________________________________ 

 
Documento de identidade: _____________________  Assinatura: ________________________________________ 



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

EDITAL Nº 051/2022 

 
CARGO: OPERÁRIO ESPECIALIZADO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia atentamente o texto. 
 
1. O açaí é uma fruta pequena e redonda, de cor bem  
2. escura, parecida com a jabuticaba. Nasce em cachos,  
3. numa palmeira típica da Amazônia e do Nordeste, com a 
4. qual se faz um suco gostoso e nutritivo. O açaí é  
5. consumido diariamente na região Norte, como o arroz  
6. com feijão em outras partes do Brasil. Lá, no dia a dia, o 
7. hábito é comer peixe com farinha de mandioca e suco  
8. de açaí por cima; ou, como sobremesa, misturado com 
9. açúcar e farinha de tapioca. Para as outras regiões do 
10. Brasil, a polpa do açaí é transportada congelada. É  
11. com ela que se faz o chamado açaí na tigela, com  
12. xarope de guaraná e banana ou granola. 

Fonte:  Enciclopédia Britannica Escola 
 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 
01 – Conforme o texto, com o que a aparência do açaí é 
comparada? 

a) jabuticaba 
b) granola 
c) banana 
d) tapioca 
e) açúcar 

 
02– Qual a alternativa que traz um adjetivo retirado do 
texto, considerando seu contexto de uso: 

a) suco (l. 4) 
b) fruta (l. 1) 
c) cachos (l. 2) 
d) redonda (l. 1) 
e) palmeira (l. 3) 

 
03 – Qual a alternativa que apresenta uma palavra com a 
separação silábica INCORRETA? 

a) mis-tu-ra-do 
b) pe-que-na 
c) flo-res-tal 
d) es-tu-do 
e) saú-de 

 
04 – Qual é a classe gramatical da palavra TRÊS? 

a) artigo 
b) adjetivo 
c) numeral 
d) advérbio 
e) substantivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 – Qual alternativa a seguir traz uma palavra trissílaba 
retirada do texto? 

a) ampliando 
b) universo 
c) soviético 
d) satélite 
e) celebrar 

 
06 – Qual alternativa a seguir NÃO traz uma palavra 
trissílaba retirada do texto? 

a) conclusão 
b) decidiu 
c) analisar 
d) florestal 
e) aumentar 

 
07 – O substantivo EMPRESAS, quanto à flexão de 
número e quanto ao gênero, é classificado como, 
respectivamente? 

a) plural – singular 
b) singular – plural 
c) feminino – plural 
d) plural – feminino 
e) feminino – singular 

 
08 – Assinale a alternativa em que a palavra foi 
acentuada de forma INCORRETA: 

a) carcará 
b) ánimo 
c) alguém 
d) céu 
e) bangalô 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
09 – Em relação aos dados gerais do Brasil,podemos 
afirmar: 
I - O país é o maior da América do Sul em extensão 
territorial; 
II – O português é a língua oficial, do Brasil. 
III - A atual capital do Brasil é Brasília localizada na região 
norte do país. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
10 – Os direitos humanos são direitos inerentes a todos 
os seres humanos, independentemente da sua raça, 
sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer 
outra condição. Os direitos humanos NÃO incluem: 

a) o direito à vida 
b) o direito à educação 
c) o direito à liberdade e ao trabalho 
d) o direito de liberdade de expressão 
e) o direito de tirar a vida de quem não gostamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 – Entre os deveres de um cidadão NÃO consta: 

a) Cumprir as leis. 
b) desobedecer as autoridades. 
c) Proteger e cuidar da natureza. 
d) Educar e proteger nossos semelhantes. 
e) Proteger o patrimônio público e social do País. 

 
 
12 – Qual a alternativa INCORRETA, em relação as datas 
da História do Brasil? 

a) Descobrimento do Brasil – 1500 
b) Em 1530, Martim Afonso de Sousa veio para 

colonizar o Brasil. 
c) A Corte Real veio morar no Brasil- 1810 
d) Proclamação da Independência  - 1822 
e) Proclamação da República Brasileira – 1889. 

 
 

13 –  Entre as atitudes que contribuem no cuidado do 
meio ambiente constam: 
I - Preservar a natureza ao seu redor 
II - Separar o que é reciclável do lixo orgânico. 
III - Praticar o consumo consciente de água e energia. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
14 – Dia 5 de junho ocorreu o desaparecimento, de duas 
pessoas no Vale do Javari, no Amazonas. Analise os 
itens sobre este caso: 
I - Dom Phillips é um jornalista inglês. 
II - Dom Phillips reside na Inglaterra e vem com 
frequência fazer este trabalho, no Amazonas. 
III - Bruno é experiente e conhecedor da região, pois foi 
Coordenador Regional da Funai, por alguns anos. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
 
 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
15 – Segundo o Art. 2º da Constituição Federal- São 
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si: 
I -  o Legislativo 
II - o Executivo 
III - o Judiciário. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
 

 
16 –  Conforme o Art. 7º da Constituição Federal –NÃO 
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 

a) seguro-desemprego, em caso de desemprego 
involuntário; 

b) fundo de garantia do tempo de serviço; 
c) piso salarial proporcional à extensão e à 

complexidade do trabalho; 
d) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 

convenção ou acordo coletivo; 
e) remuneração do trabalho noturno inferior à do 

diurno. 
 
17 –  De acordo com o Art. 2º da Lei Orgânica do 
Município de São José do Inhacorá - São poderes do 
Município, independentes e harmônicos entre si: 

a) Legislativo e Administrativo. 
b) Executivo e Administrativo. 
c) Legislativo e Educativo. 
d) Legislativo e Vereança. 
e) Executivo e Vereança 

 
 

18 –  Conforme o Art. 8º da Lei Orgânica do Município de 
São José do Inhacorá - Os tributos municipais 
assegurados na Constituição Federal serão instituídos 
por: 
I - lei federal 
II - lei estadual 
III - lei municipal 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas o item III está correto. 
e) Nenhum dos itens está correto. 

 
 

19 –  Segundo o Art. 17 do Regime Jurídico do Município 
de São José do Inhacorá – Ao entrar em exercício, o 
servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por período de: 

a) um ano 
b) dois anos 
c) três anos 
d) quatro anos 
e) cinco anos 

 
20 –  Conforme o Art. 39 do Regime Jurídico do Município 
de São José do Inhacorá –Relotação é o deslocamento 
do servidor de uma para outra repartição, mediante ato 
da autoridade competente. A relotação poderá ocorrer: 
I – quando não há harmonia no grupo; 
II – de ofício, no interesse da administração; 
III – a pedido, atendida a conveniência do serviço. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
 

 
 
 



 
21 – Quando o operário vai soldar, precisa verificar se as 
superfícies a soldar estão limpas e livres de: 
I – óxidos; 
II - graxas. 
III - tintas. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
22 – O Operário Especializado deve ter os seguintes 
cuidados com o material e as ferramentas depois de seu 
uso, EXCETO: 

a) Verificar se as ferramentas não estão 
danificadas. 

b) Guardar as ferramentas  em seus respectivos 
lugares. 

c) Verificar se todas as ferramentas estão em 
condições de uso. 

d) Esconder do chefe aquelas ferramentas que não 
estão em condições de uso.  

e) Avisar o chefe de que algumas ferramentas 
necessitam de conserto. 

 
 
23 - Para verificar um vazamento de água alimentada 
pela caixa NÃO é necessário: 

a) fechar todas as torneiras da casa e não utilizar os 
sanitários. 

b) marcar a posição do ponteiro maior do hidrômetro 
e, após uma hora, verificar se ele se movimentou. 

c) fechar completamente a torneira de bóia da caixa. 
d) marcar na caixa o nível da água e após uma 

hora, no mínimo, verificar se ele baixou. 
e) se o nível da água baixou é porque existe 

vazamento. 
 
 
24 – Quais as ferramentas mais indicadas para a abertura 
de valas? 

a) pá, ancinho e trator. 
b) enxada, arado e ancinho 
c) pá, picareta e escavadeira 
d) enxada, pá e rolo compressor. 
e) picareta, trator e rolo compressor. 

 
 

25 – A limpeza do motor e do chassis dos caminhões 
deve/pode ser feita: 
I - com pistola, usando shampoo neutro com um pouco de 
querosene. 
II - com jato d’água quente com um pouco de querosene. 
III - com Thinner ou gasolina. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens I e II estão corretos 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
 
 
 

 
26 – Para que os animais presos em currais tenham 
saúde e se desenvolvam de forma adequada, é 
necessário: 

a) limpeza do ambiente e alimentação adequada. 
b) alimentação adequada e banho diário. 
c) limpeza no ambiente, apenas nos cochos de 

água e alimentação. 
d) limpeza do ambiente e vacinas. 
e) banho diário e vacinas. 

 
 
27 – O trabalho de calçamento de uma rua inicia com a... 

a) abertura da rua 
b) colocação da brita. 
c) colocação de areia. 
d) colocação dos paralelepípedos. 
e) preparação do terreno para receber o 

calçamento. 
 
 
28 – Analise os itens quanto à pressão dos pneus. 
I - Maior desgaste da parte central da banda é resultado 
do excesso de pressão . 
II -  A temperatura interna do pneu é causada pelo 
excesso de pressão. 
III - Falta de pressão ocasiona desgaste rápido nos 
ombros e irregular no centro da banda de rodagem; 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
29 – Quando for fazer pulverização de inseticidas nas 
lavouras, o operário, sempre deve usar: 

a) máscara, tapa ouvido e capacete. 
b) luvas, capacete e tapa ouvido. 
c) máscara, luvas e botas. 
d) chapéu, botas e avental. 
e) botas, óculos e avental. 

 
 
30 – O que o funcionário deve fazer ao perceber alguma 
anomalia na máquina, que está usando? 

a) Deixar o equipamento parado e aguarda. 
b) Procurar consertar ou dar apoio para a realização 

do conserto. 
c) Continuar fazendo o trabalho do jeito que der. 
d) Comunicar à chefia e aguardar os 

acontecimentos. 
e) Parar de trabalhar e ir descansar. 

 
 
 
 
 
 


