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Língua
Hino de Ipaussu
Música e Letra de: Olga Xavier de Oliveira
Lei nº564/69 de 26/11/1969
Ipaussu, terra querida
Plena de amor e bravura
Na pujança de teu nome,
Pulsa trabalho e cultura
Ipaussu, quanta beleza
Povo cheio de ideais
A exaltar a natureza
Com soberbos cafezais
Ipaussu, teus filhos cantam
O fulgor dessa cidade
Caminhando lado a lado
Num abraço de amizade.

Portuguesa
06. Coloque a frase: Ipaussu, teus filhos cantam, no
pretérito perfeito:
a. Ipaussu, teus filhos cantaram
b. Ipaussu, teus filhos cantavam
c. Ipaussu, teus filhos cantarão
d. Ipaussu, teus filhos cantariam

07. Assinale a alternativa que as palavras estão
escritas em ordem alfabética:
a. vida, navio, poluição
b. nadando, peixes, rios
c. espécies, animais, planta
d. sol, leito, rios

01. Ipaussu é nome de:
a. Cidade
b. Município
c. Povoamento urbano
d. Todas as alternativas estão corretas

02. O antônimo de pujança é:
a. Poderoso
b. Forte
c. Corajoso
d. Fraqueza

03. Exaltar, no Hino é:
a. Verbo
b. Pronome
c. Substantivo
d. Pronome.

04. O fulgor desta cidade, quer dizer:
a. O perigo desta cidade.
b. A força desta cidade.
c. O brilho desta cidade.
d. As brigas desta cidade.

05. Soberbos cafezais quer dizer:
a)Orgulhosos cafezais.
b)Imensos cafezais.
c)Singelos cafezais
d)Discretos cafezais
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08. Assinale a alternativa que preenche corretamente
os espaços “g” ou “j”:
Al _ ema / _ eada / mon _ e / man _ ericão
a. g. g. g. j
b. j. j. g. g
c. j. g. j. j
d. g. g. j. j

09. Quantas vogais tem na palavra- Paranapanema
a. seis vogais
b. cinco vogais
c. dez vogais
d. onze vogais

10. Assinale a alternativa onde a frase está escrita
em correta concordância verbal:
a. Os meninos foi pescar no Rio Paranapanema
b. Os meninos foram pescar no Rio Paranapanema.
c. Os meninos foram pescarem no Rio Paranapanema
d. Os meninos foi pescarem no Rio Paranapanema.
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Conhecimentos
11. De acordo com a Lei Orgânica de Ipaussu, as
Sessões da Câmara Municipal:
a. sempre serão públicas.
b. sempre serão públicas, salvo deliberação em
contrário de dois terços (2/3) dos membros da
Câmara.
c. sempre serão privadas, salvo deliberação em
contrário de dois terços (2/3) dos membros da
Câmara.
d. sempre serão privadas.

12. De acordo com a Lei Orgânica de Ipaussu perderá
o mandato o Vereador:
I - cujo procedimento for declarado incompatível com
o decoro parlamentar ou atentatório às instituições
vigentes;
II - que se utilizar do mandato para práticas de atos
de corrupção ou de improbidade administrativa;
III - que sofrer condenação criminal, em sentença
definitiva e irrecorrível, em crimes dolosos;
IV - que tiver acesso aos órgãos da administração
direta e indireta do Município para se informarem
sobre qualquer assunto de natureza administrativa.
São corretas:
a. Apenas afirmativas I, II e III.
b. Apenas afirmativas II, III e IV.
c. Apenas afirmativas I, III e IV.
d. todas afirmativas.

13. A história de Ipaussu começou na última década
do século XIX. Julgue as seguintes afirmativas:
I - Na cidade de Avaré chegam dois mineiros: João
Justino, vulgo João dos Santos e João Correa de
Miranda. Embrenham-se na mata e aventuram-se na
conquista de novas terras. Tinham como trajeto para
este lugar os pontos de Piraju e Santa Cruz do Rio
Pardo.
II - Em seu trajeto, os dois mineiros cruzaram o Rio
Paranapanema na altura onde hoje situa-se Piraju e,
nessa jornada, ao aportarem em Santa Cruz do Rio
Pardo à procura da exuberância do rio, foram parar
num Coqueiral, o marco zero de Ipaussu.
III - Os dois mineiros então pegaram o ribeirão e
desceram, seguindo a lógica que todo riacho é
afluente de um rio maior, seguiram nessa direção e
encontraram uma ilha, a qual denominaram de Ilha
Grande.
São corretas:
a. Apenas afirmativa I e II.
b. Apenas afirmativa II e III.
c. Apenas afirmativa I e III.
d. todas afirmativas.
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Gerais
14. São os limites de território de Ipaussu:
a. Piraju, Chavantes, Santa Cruz do Rio Pardo,
Bernardino de Campos e Timburi.
b. Sodrélia, Ribeirão Claro, Piraju e Chavantes.
c. Bernardino de Campos, Timburi, Irapé e Batista
Botelho.
d. Chavantes, Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos,
Jacarézinho e Sodrélia.

15. O Ministério da Saúde, em conjunto com os
estados e municípios, realiza a 20ª Campanha
Nacional de Vacinação contra a Influenza. A
mobilização começa no dia 23 de abril e seguirá até
1º de junho, sendo sábado (12 de maio), o dia de
mobilização nacional. Assinale a alternativa
INCORRETA:
a. O grupo prioritário da campanha são pessoas a
partir de 60 anos, crianças de seis meses aos menores
de cinco anos, trabalhadores de saúde, professores
das redes pública e privada, povos indígenas,
gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto),
pessoas privadas de liberdade – o que inclui
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas
socioeducativas - e os funcionários do sistema
prisional.
b. A vacina contra gripe é segura e reduz as
complicações que podem produzir casos graves da
doença, internações ou, até mesmo, óbitos. Ela
protege contra os três subtipos do vírus da gripe que
mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de
acordo com determinação da OMS, (A/H1N1; A/H3N2
e influenza B). Neste ano, apenas a cepa da influenza
A (H1N1) não foi alterada.
c. A transmissão dos vírus influenza acontece por
meio do contato com secreções das vias respiratórias,
eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir
ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e
objetos contaminados, quando entram em contato
com mucosas (boca, olhos, nariz). À população em
geral, o Ministério da Saúde orienta a adoção de
cuidados simples como medida de prevenção para
evitar a doença, como: lavar as mãos várias vezes ao
dia; cobrir o nariz e a boca com lenço descartável ao
tossir ou espirrar; não compartilhar objetos de uso
pessoal; além de evitar locais com aglomeração de
pessoas.
d. O uso do antiviral Oseltamivir (Tamiflu) está
indicado para todos os casos de pacientes com
síndrome gripal, mesmo sem condições e fatores de
risco para complicações. O tratamento deve ser
realizado, preferencialmente, nas primeiras 12h após
o início dos sintomas.
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16. A cantora Simaria foi diagnosticada recentemente
com tuberculose ganglionar. No Brasil, a doença é um
sério problema da saúde pública, com profundas
raízes sociais. Sobre a tuberculose, assinale a
alternativa incorreta

18. A Oitava Cúpula das Américas, inaugurada em
abril de 2018, teve como tema o combate à
corrupção, num continente que tem ex-presidentes
presos, atuais presidentes investigados. Ela foi
realizada:

a. O principal sintoma da tuberculose é a tosse na
forma seca ou produtiva. Por isso, recomenda-se que
todo sintomático respiratório - pessoa com tosse por
três semanas ou mais - seja investigado. Há outros
sinais e sintomas que podem estar presentes, como
febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento e
cansaço/fadiga.
b. A forma extrapulmonar ocorre mais comumente
em pessoas que vivem com o HIV/aids, especialmente
entre aquelas com comprometimento imunológico.
c. A tuberculose é uma doença de transmissão aérea ocorre a partir da inalação de aerossóis. Ao falar,
espirrar e, principalmente, ao tossir, as pessoas com
tuberculose ativa lançam no ar partículas em forma
de aerossóis que contêm bacilos.
d. A tuberculose tem cura e o tratamento, que dura
no mínimo três meses, é gratuito e disponibilizado
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

a. Na Colômbia
b. Na Venezuela
c. No Peru
d. No Chile

17. O Brasil confirmou 1.127 casos e 331 óbitos por
febre amarela no período de 1º julho de 2017 a 10 de
abril deste ano. Os estados do Rio de Janeiro, Bahia e
São Paulo estão com a cobertura abaixo da meta. Há
dois diferentes ciclos epidemiológicos de transmissão,
o silvestre e o urbano. Mas a doença tem as mesmas
características sob o ponto de vista etiológico, clínico,
imunológico e fisiopatológico. No ciclo silvestre da
febre amarela:
a. os primatas não humanos (macacos) são os
principais hospedeiros e amplificadores do vírus e os
vetores são mosquitos com hábitos estritamente
silvestres, sendo os gêneros Haemagogus e Sabethes
os mais importantes na América Latina. Nesse ciclo, o
homem participa como um hospedeiro acidental ao
adentrar áreas de mata.
b. o homem é o único hospedeiro com importância
epidemiológica e a transmissão ocorre a partir de
vetores (Aedes aegypti) infectados.
c. os primatas não humanos (macacos) são os vetores
transmissores da doença para o homem, os mosquitos
dos gêneros Haemagogus e Sabethes são os
hospedeiros e o homem atua como principal
transmissor ao disseminar o vírus na região urbana
após infecção na área de mata.
d. o homem é o principal vetor transmissor da doença
para os mosquitos da área de mata que assim se
tornam hospedeiros da doença transmitindo para
primatas não humanos (macacos) que são
extremamente sensíveis à doença.

19. No dia 18 de abril de 2018, a partir do pôr do sol,
os judeus dão início às comemorações da criação do
Estado de Israel. Pelo calendário judeu, isto
aconteceu:
a. 70 anos atrás
b. 50 anos atrás
c. 40 anos atrás
d. 60 anos atrás

20. Sobre Tiradentes, motivo do feriado em 21 abril:
I - Nascido em Minas Gerais em 1746, Tiradentes foi
tropeiro, mascate, dentista (daí o apelido) e militar,
chegando ao posto de alferes (subtenente) no
Regimento de Cavalaria Regular.
II - Na tropa entrou em contato com os ideais
iluministas e da Revolução Americana, os quais
inspiraram a Inconfidência Mineira, movimento que
pregava o rompimento com Portugal e no qual
Tiradentes tomou parte.
III - A revolta teve como estopim a cobrança de
impostos da Coroa portuguesa, mas foi delatada por
Joaquim Silvério dos Reis e os participantes acabaram
presos.
IV - Dos condenados à morte, Tiradentes foi o único
que teve a pena executada e acabou enforcado em 21
de abril de 1792. A trágica história do alferes tornouo popular durante o Império (1822-1889), quando sua
imagem passou a ser associada à de um mártir cristão.
São corretas:
a. Apenas I e II.
b. Apenas I e III.
c. Apenas II e III.
d. Todas.
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21. O que é DPVAT:
a. Registro Municipal de Veículos Automotores.
b. Registro Nacional de Condutores Habilitados.
c. O Seguro Anual Obrigatório dos Veículos
Automotores.
d. Seguro opcional dos Veículos Automotores.

26. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), em seu artigo 259, uma infração considerada
leve equivale a:
a. 2 pontos na carteira.
b. 3 pontos na carteira.
c. 4 pontos na carteira.
d. 5 pontos na carteira.

22. Em relação a uma motoniveladora, assinale a
alternativa correta:
a. A motoniveladora pode encher caçambas de
caminhões com materiais diversos.
b. A motoniveladora pode raspar e fazer cortes
horizontais e verticais em terrenos.
c. A motoniveladora pode perfurar calçadas para
colocação de postes.
d. A motoniveladora pode fazer todas atividades
relacionadas nas alternativas a, b e c.

27. Considere as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.
I - Observe os respectivos reservatórios de óleos e
completar, conforme manual do proprietário.
II - Veja se o combustível indicado no painel é
suficiente para chegar ao destino.
III - Nos veículos refrigerados a ar, veja o nível do
reservatório de água do motor diariamente.
a. Todas são corretas.
b. Apenas II e III são corretas.
c. Apenas I é correta.
d. Apenas I e II são corretas.

23 – Na capine de uma máquina pesada pode ser
transportado quantos passageiros:
a. 4 passageiros.
b. 2 passageiros.
c. 1 passageiro.
d. Nenhum passageiro.

24. Para adquirir uma habilitação categoria C, o
condutor deverá estar habilitado
a. na categoria B, ser maior de vinte e um anos e não
ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima
durante os últimos doze meses.
b. no mínimo há um ano na categoria B e não ter
cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou
ser reincidente em infrações médias, durante os
últimos doze meses.
c. no mínimo há dois anos na categoria B e não ter
cometido nenhuma infração gravíssima.
d. no mínimo há um ano na categoria A e não ter
cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nos
últimos doze meses.

25 – Com água na pista, pode ocorrer a aquaplanagem,
que é a perda da aderência do pneu com o solo. Caso
o condutor venha a se encontrar nessa situação, a
tomada de decisão mais correta é:
a. Acelerar mais o veículo, isso irá fazer o veículo
ganhar mais estabilidade, passando mais rápido pela
água e o condutor manterá o controle do carro.
b. Puxar o freio de mão para que o veículo pare o
mais breve possível, independente da velocidade.
c. Suavemente, dosar a frenagem e segurar firme o
volante para manter as rodas retas até que os pneus
retomem contato com o solo.
d. Pisar bruscamente no freio, isso irá travar os pneus
do veículo. Segurar firme o volante para manter as
rodas retas até que os pneus retomem contato com o
solo.

Específicos
Operador de Máquinas

28. As placas de advertência são usadas para alertar
os condutores sobre as condições da via, visando a
antecipar as decisões destes. Diante da placa
apresentada abaixo, entende-se que, adiante, existe
uma:

a. confluência de trânsito pela esquerda e o tráfego
vai se incorporar à via na qual se circula.
b. barreira à esquerda que desvia o tráfego para a
direita.
c. interseção na qual a circulação é feita em rótula.
d. junção com a primeira via lateral na qual se forma
um cruzamento.
29. Conforme determinado pelo Conselho Nacional de
Trânsito, no que diz respeito a sinalização, a placa
abaixo significa:

a. Obstáculo ao centro.
b. Início de pista dupla.
c. Final de pista dupla.
d. Pista dividida.
30. Em uma pá-carregadeira tem muitos materiais
que se desgastam com o uso. Dos materiais abaixo,
qual não desgasta:
a. Dentes.
b. Unhas.
c. Caçamba.
d. Lâmina.

