
 
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS 

 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões 

e Folha de Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 10 

Matemática 11 a 15 

Conhecimentos Gerais / Legislação Municipal 16 a 20 

Conhecimentos Específicos 21 a 30 

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  

4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar 

após autorização. 

5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 

conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar 

em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. 

Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 

Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de 

pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 

verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 

diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 

18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

A batalha de uma pessoa com covid não termina com a 

recuperação, diz especialista 

Apesar de a gravidade da infecção pelo coronavírus ter 

diminuído, milhares de sobreviventes vão conviver, por 

muitos meses, com sintomas físicos e mentais 

 

Pouco mais de dois anos do início da pandemia, muito 

já se sabe sobre o vírus causador da covid e, embora as opções 

de tratamento específicas para a doença ainda sejam poucas, 

não se pode mais dizer que o mundo está lidando com um 

inimigo desconhecido. Mas, como se trata de uma enfermidade 

recente, ainda restam muitas perguntas sobre os efeitos de 

longo prazo, uma série de sintomas que podem afetar sistemas 

e órgãos diversos, seja em adultos ou crianças. 

“Desde o começo, ficou claro que alguns pacientes 

apresentam sintomas prolongados de covid - sintomas 

contínuos que estão presentes muito tempo após a infecção 

inicial ter sido eliminada, e que podem ser muito debilitantes 

para a saúde e o bem-estar", diz Deborah Dunn-Walters, 

presidente da força-tarefa covid-19 da Sociedade Britânica de 

Imunologia e professora da Universidade de Surrey, no Reino 

Unido. "O termo covid longa abrange uma ampla gama de 

condições e, portanto, ainda não entendemos completamente 

todos os processos envolvidos", reconhece. 

Não há sequer certeza sobre o percentual de pacientes 

que desenvolverá o problema. Enquanto alguns estudos 

estimaram em até 12%, pesquisadores da Universidade da 

Pensilvânia, nos EUA, apostam em uma proporção bem maior: 

50%. Uma revisão sistemática de 57 artigos, com dados de 

250.351 adultos e crianças não vacinados, diagnosticados do 

início da pandemia até março de 2021, indicou que um em cada 

dois apresentou condições de saúde prolongadas, depois da fase 

aguda. 

Entre elas, problemas digestivos, pulmonares, 

dermatológicos e mentais. "A batalha de uma pessoa com covid 

não termina com a recuperação da infecção aguda", reconhece 

um dos autores, Paddy Ssentongo. 

[...] 
Disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-e-

saude/2022/02/4986445-a-batalha-de-uma-pessoa-com-covid-nao-termina-com-a-

recuperacao-diz-especialista.html 

 

1. A palavra “presidente” é grafada com –s, assim como 

a) trás (oposto de frente). 

b) tras (do verbo traser). 

c) asarado. 

d) aseite. 

 

2. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

separada por sílabas corretamente. 

a) Ba-ta-lh-a. 

b) Pul-mo-na-res. 

c) Di-ges-ti-vo-s. 

d) Der-ma-to-ló-gi-co-s. 

 

3. Qual o antônimo de inimigo? 

a) Nocivo. 

b) Desfavorável. 

c) Amigo. 

d) Mau. 

 

 

 

4. O que significa “fase aguda” de uma doença? 

a) É a fase da doença que surge após a infecção, os 

sintomas são mais aparentes. 

b) É a fase final da doença, os sintomas já são menos 

aparentes. 

c) É a fase mais crítica da doença, as pessoas precisam ser 

internadas. 

d) É a fase após a doença, quando a pessoa já saiu do 

isolamento. 

 

5. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

polissílaba. 

a) Alguns. 

b) Pacientes. 

c) Já. 

d) Sabem. 

 

6. Assinale a alternativa que apresenta a divisão 

silábica correta da palavra “imunologia”. 

a) I-mu-no-lo-gia. 

b) Imu-no-lo-gi-a. 

c) Imu-no-lo-gia. 

d) I-mu-no-lo-gi-a. 

 

7. Assinale a alternativa correta sobre a palavra 

“enfermidade”. 

a) É uma palavra composta por derivação sufixal.  

b) É uma palavra composta por derivação prefixal. 

c) É um substantivo masculino. 

d) É um artigo indefinido. 

 

8. A palavra “infecção” é grafada com –cç, assim como 

a) escçe. 

b) acçe. 

c) tacçi. 

d) sucção. 

 

9. Analise: “Não há sequer certeza...” e assinale a 

alternativa que apresenta uma palavra que pode 

substituir “há” sem que haja alteração no sentido da 

oração. 

a) A. 

b) À. 

c) Á. 

d) Tem. 

 

10. Assinale a alternativa cuja palavra foi separada por 

sílaba corretamente. 

a) Pan-de-mia. 

b) Re-vi-sã-o. 

c) Men-ta-is. 

d) I-ni-ci-al. 

 

Matemática  
 

11. Um número tem 8 centenas, 6 unidades e 7 dezenas. 

Assinale a alternativa que representa este número em 

questão. 

a) 857 

b) 876 

c) 786 

d) 768 
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12. Um jovem atleta, que iria participar de uma 

competição de corrida, fez um treino em uma pista 

de atletismo que media 1.000 metros de distância. A 

ideia do jovem era percorrer 3 voltas na pista e 

anotar em uma tabela o seu tempo, para avaliar o seu 

desempenho. Analise os tempos do jovem e assinale a 

alternativa que representa o tempo total gasto para 

percorrer as 3 voltas. 
 

Quantidade de voltas 
Tempo gasto para 

cada volta 

01 3 Minutos 31 Segundos 

02 3 Minutos 27 Segundos 

03 3 Minutos 24 Segundos 
 

a) 10 Minutos e 02 Segundos 

b) 10 Minutos e 12 Segundos 

c) 10 Minutos e 20 Segundo 

d) 10 Minutos e 22 Segundos 

 

13. Analise a expressão aritmética e assinale a 

alternativa que representa o valor correto de A. 

 (OBS: considere a letra x como sendo sinal de 

multiplicação)  

 A = 6,8 + 10,2 – 2 x 8 + 12 ÷ 3 

a) 5 

b) 15 

c) 20 

d) 25 

 

14. Um construtor precisa comprar pisos cerâmicos para 

assentar em uma sala que mede 4 metros de 

comprimento por 3 metros de largura. Considerando 

que para cobrir 1 metro quadrado da sala com pisos 

serão necessários 4 pisos, assinale a alternativa que 

corresponde à quantidade mínima de pisos que serão 

necessários para cobrir completamente a sala. 

a) 40 pisos cerâmicos 

b) 44 pisos cerâmicos 

c) 48 pisos cerâmicos 

d) 50 pisos cerâmicos 

 

15. Um carro é vendido na concessionária pelo valor de 

R$ 50.000,00, com pagamento à vista. Caso o cliente 

resolva fazer o pagamento parcelado em 10 vezes no 

cartão, será acrescentado um percentual único de 

10%, sobre o valor original, e será feita a divisão por 

10 parcelas com valores iguais. Assinale a alterativa 

que representa o valor de cada parcela, caso o cliente 

resolva comprar a prazo o carro. 

a) R$ 5.500,00 

b) R$ 5.800,00 

c) R$ 6.000,00 

d) R$ 6.200,00 

 

Conhecimentos Gerais / 

Legislação Municipal 
 
16. Assinale a que contém um antigo nome de 

Lidianópolis, quando ainda era um distrito. 

a) Ubá do Sul. 

b) Limeira. 

c) Quitanda. 

d) São Manoel. 

 

 

17. Quem nasce em Lidianópolis é conhecido como 

a) Lidianense. 

b) Lidianopolitano. 

c) Lidense. 

d) Lidiapolense. 

 

18. Quando é comemorado o aniversário de 

Lidianópolis? 

a) 01 de fevereiro. 

b) 10 de abril. 

c) 05 de junho. 

d) 20 de agosto. 

 

19. Segundo a Lei Orgânica do Município de 

Lidianópolis, assinale a alternativa correta. 

a) O território do Município poderá ser dividido em 

distritos, sub-distritos e regiões administrativas, criados, 

organizados e extintos por lei municipal, observada a 

legislação em vigor. 

b) O território do Município não poderá ser dividido em 

hipótese alguma, salvo em caso de calamidade pública. 

c) O território do Município poderá ser dividido em bairros 

e vilas rurais criados, organizados e extintos por lei 

municipal, observada a legislação em vigor. 

d) O território do Município poderá ser dividido em 

distritos, sub-distritos que não poderão ultrapassar 10 

localidades no total, sempre serão criados, organizados 

e extintos pelo Prefeito Municipal através de decreto 

municipal, observada a legislação em vigor. 

 

20. Em 2022 aconteceram os XXIV Jogos Olímpicos de 

Inverno, também conhecido como Olimpíada de 

Inverno 2022. Qual país foi sede desse evento? 

a) Itália. 

b) Japão. 

c) China. 

d) Estados Unidos. 

 

Conhecimentos Específicos 
 

21. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito, exceto: 

a) Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

b) Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN. 

c) Juntas Administrativas de Recursos Especiais – JARE. 

d) Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal. 

 

22. Sabe-se que motores veiculares possuem partes fixas 

e móveis. Assinale a alternativa que contém apenas 

as partes móveis. 

a) Pistões e cabeçote. 

b) Bloco e cilindros. 

c) Comando de válvulas e cárter. 

d) Virabrequim e bielas. 

 

23. Todo veículo possui classificação pela sua utilização 

e caracterização. Assinale a alternativa que 

apresenta um tipo incorreto de classificação não 

previsto na legislação. 

a) Quanto à tração. 

b) Quanto à marca. 

c) Quanto à espécie. 

d) Quanto à categoria. 
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24. Sobre o sistema de suspensão de um veículo, assinale 

a alternativa que indica o tipo de suspensão que 

utiliza amortecedores que possuem um dispositivo 

que regula a pressão, de acordo com o piso e o peso 

que o veículo transporta. 

a) Pneumática e hidropneumática. 

b) Convencional e pneumática. 

c) Hidropneumática e convencional. 

d) Mecânica e hidráulica. 

 

25. Sobre direção defensiva, assinale a alternativa que 

descreve corretamente a aquaplanagem ou 

hidroplanagem. 

a) Excesso de água no para-brisa devido à chuva forte. 

b) Lâmina de água no para-brisa que impossibilita a ação 

dos limpadores. 

c) Infiltrações nos freios devido à pista estar molhada ou 

com poças d'água, ocasionando perda da frenagem.  

d) Falta de contato dos pneus com a pista por força dela 

estar molhada ou com poças d'água. 

 

26. Imagine um motorista da Prefeitura de Lidianópolis 

que, ao conduzir um micro-ônibus escolar, se depara 

com os faróis fracos e com o motor de partida não 

conseguindo pôr o motor principal (combustão) em 

funcionamento. Assinale a alternativa que contém a 

providência inicial correta que o motorista terá que 

tomar no caso hipotético, de acordo com seus 

conhecimentos elementares de mecânica. 

a) Verificar e indicar a substituição de bobina estragada. 

b) Verificar se a bateria está com pouca carga e indicar seu 

carregamento. 

c) Verificar e indicar substituição de velas frouxas, sujas 

ou gastas. 

d) Verificar e indicar o uso de líquido de resfriamento. 

 

27. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, qual 

dos pré-requisitos abaixo o condutor de veículos 

escolares deve possuir?   

a) Ser habilitado na categoria B há pelo menos um ano. 

b) Não ter cometido mais de uma infração grave nos 24 

(vinte e quatro) últimos meses. 

c) Não ter cometido mais de uma infração gravíssima 

depois de expedida sua carteira definitiva. 

d) Ter idade superior a 21 anos. 

 

28. A placa de sinalização abaixo indica: 
 

 

 

 

 

 

 

a) fim de pista dupla. 

b) pista dividida. 

c) início de pista dupla. 

d) rua sem saída. 

 

29. De acordo com o art. 168 do CTB, transportar 

crianças em veículo automotor sem observância das 

normas de segurança especiais incorre em infração 

a) grave e multa. 

b) gravíssima e multa. 

c) leve e retenção do veículo até que a irregularidade seja 

sanada. 

d) média e suspensão do direito de dirigir. 

30. Assinale a alternativa correta. Numa situação 

hipotética, caso o proprietário do veículo da placa 

abaixo estampada queira adotar voluntariamente o 

novo modelo de placas de identificação veicular 

estabelecido na Resolução do CONTRAN nº780, de 

26 de junho de 2019 (placa Mercosul), a mesma 

passará a vigorar com a seguinte descrição 

alfanumérica:  
 

 

 

 
 

a) ABC1C34. 

b) ABC1A34. 

c) ABC1B34. 

d) ABC1D34. 

 


