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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

RÁDIO OPERADOR SAMU 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Um dos poucos exemplos que Brasília deu ao País não veio dos seus políticos [...], veio da 1 

população da cidade e de um governante que estabeleceu que todo automóvel deveria parar imediatamente 2 

quando um pedestre colocasse o pé na faixa branca que lhe garantia a travessia segura. Esse pequeno ato de 3 

cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles 4 

que transgredissem a norma imposta. O que foi feito em Brasília poderia ser feito em qualquer parte, desde 5 

que houvesse vontade política e ação por parte das administrações municipais. 6 

Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da conscientização e, 7 

naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem cidadãos. 8 

Por isso cabe aos poderes públicos estimular o exercício da cidadania e, diferente do que se pode pensar, a 9 

cidadania não se exerce apenas através dos grandes atos, pelo contrário, seu exercício se dá no dia-a-dia. É 10 

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

Infelizmente, por causa do descaso de várias administrações, os pequenos atos de cidadania vêm 12 

sendo esquecidos pela população, de tal modo que se pode ver com frequência lixo jogado nas ruas, 13 

automóveis ultrapassando os limites de velocidade e ignorando o sinal vermelho, o som de carros ou de 14 

estabelecimentos comerciais destruindo os tímpanos alheios, pessoas fazendo suas necessidades 15 

fisiológicas nas praias ou nas ruas e por aí vai. [...] 16 

É verdade que o maior direito do cidadão se dá através da generalização da saúde, da segurança, 17 

da educação, mas não se esgota aí e o poder público deve estimular o exercício da cidadania, especialmente 18 

nas pequenas coisas, e exercer a punição quando as normas não são respeitadas. 19 

Dizem-me, reiteradamente, que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma, que se o brasileiro 20 

não para no sinal vermelho, como pararia frente a uma simples intenção do pedestre de atravessar a rua? 21 

Não creio nisso; antes diziam que o brasileiro não usaria cinto de segurança e hoje essa é uma prática 22 

generalizada. Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 23 

pesadamente quem urina na rua, excede no volume do som, suja as calçadas, desobedece às leis do trânsito 24 

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

As prefeituras e as instituições necessitam unir-se numa cruzada em prol do respeito aos 26 

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

A) O autor, no primeiro período do primeiro parágrafo, 

sintetiza o assunto do texto. 

B) A ressalva presente em "mas não se esgota aí." 

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

D) A frase "Cidadania não é atributo genético." (L.7) 

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

03) A oração “‟mas não se esgota aí.‟" (L.18), expressa, 

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

mesmo valor morfológico da destacada em “...O que 

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

A) “um pedestre colocasse o pé na faixa branca” (L.3). 

B) “Por isso cabe aos poderes públicos.” (L.9). 

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

D) “que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma” 

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

A) “aí” (L.5), “estabeleceu” (L.2), “pequenos” (L.12). 

B) “ruas” (L.16), “lei” (L.8),  “colocasse” (L.3). 

C) “dizem” (L.20), “pararia” (L.21),  “hoje” (L.22). 

D) “saúde” (L.17), “cidadania” (L.4), “alheios” (L.15).   

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

A) Na palavra “ignorando” (L.14), os elementos em 

destaque formam encontro consonantal. 

B) No vocábulo “hoje” (L.22), o „-H‟ é uma consoante 

brasileira. 

C) No termo “quando” (L.3), há a ocorrência de cinco 

fonemas.  

D) Na palavra “lixo” (L.13), há a ocorrência de dígrafo 

“ch”. 

 

08) As palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) são 

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que passava 

o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era 

a primeira a saudar a luz que iluminaria o nosso jantar: 

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

B) O termo em negrito, na oração "que passava o dia 

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

D) A oração "a saudar a luz" tem valor adverbial. 

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

Com relação à frase em evidência, pode-se afirmar: 
 

A) O vocábulo "outra" completa a sentido do nome. 

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

C) O termo "a véspera do fim do mundo" é agente da 

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 
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11) Dentro das transmissões de rádio podemos 

classificar alguns tipos de interferência que ocorrem: 

 

(_) Interferências de radiofrequência.  

(_) Interferências elétricas. 

(_) Intermodulação.  

 

I. Sua origem, muitas vezes, está relacionada a um 

problema que ocorre dentro do próprio sistema, não 

sendo ocasionado por nenhuma fonte externa. 

II. Podem ser de origem natural, tecnológica ou de outros 

dispositivos. Podem ser causadas por interferência 

entre frequências, intencional ou não.  

III. Relâmpagos e descargas atmosféricas são exemplos 

deste tipo de interferência.  

 

Assinale a alternativa que relacione na ordem correta os 

tipos de interferência: 

 

A) I, II e III. 

B) II, I e III. 

C) II, III e I. 

D) I, III e II. 

 

12) Antenas omnidirecionais são aquelas que suas 

ondas propagam-se: 

 

A) Em direção da ionosfera.  

B) Em uma direção focada. 

C) Através da superfície terrestre. 

D) Em todas as direções.  

 

13) Na comunicação via código Q, quando um operador 

quer saber quem está chamando em sua frequência 

deve usar o código: 

 

A) QRZ 

B) QRP 

C) QAP 

D) QSL 

 

14) Em certos equipamentos de rádio comunicação há 

escrito em alguns botões as iniciais PTT que 

significam: 

 

A)  “Push to talk”, aperte para falar. 

B)  Pontos de troca de Tráfego. 

C)  É um tipo de frequencia a ser operada.  

D)  É um código para cancelar a transmissão.  

 

15) A frequência mais comumente usada pelos serviços 

públicos em geral é: 

 

A) AM-DSB (double side band), pois a largura de suas 

ondas e sua implementação simples e barata permite 

que qualquer um acesse as transmissões. 

B) AM-SSB (single side band), por ser possível 

demodular facilmente e todos conseguirem acessar a 

frequência com maior facilidade.  

C) NBFM (Banda estreita), pela dificuldade em 

demodular os sinais, não sendo acessível em 

qualquer aparelho, ter frequências de acesso mais 

difícil e possuir a banda estreita, permite maior 

segurança aos serviços públicos. 

D) WBFM (Banda larga), mesmo frequência utilizada por 

televisão analógica e rádios FM.  

 

16) No exercício de sua função, o rádio operador precisa 

ser: 

 

I. Impetuoso ao tomar as decisões, não pensando 

muito, mas sim executando. 

II. De raciocínio rápido, analisando, categorizando e 

julgando as ocorrências mais urgentes e prioritárias. 

III. Ser calmo, ter boa comunicação e paciência. 

IV. Tranquilido e sossegado, resolvendo de modo 

metódico e preciosista caso a caso sem se importar 

com o limite de tempo. 

 

Assinale a alternativa que corresponda às afirmações 

corretas: 

 

A)  II, III e IV estão corretas. 

B)  I, III e IV estão corretas. 

C)  II e IV estão corretas.  

D)  II e III estão corretas. 

 

17) Os únicos código e expressões abaixo que não são 

padrões universais são os da alternativa: 

 

A) Câmbio. 

B) 51, 55, 73, 144, códigos para saudações e 

despedidas.  

C) Código Q. 

D) O alfabeto fonético.  

 

18) Em código Q, a indagação em código QRQ significa: 

 

A) Está na escuta? 

B) Devo terminar a transmissão? 

C) Está ocupado? 

D) Devo transmitir mais depressa? 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 
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19) Os códigos Q abarcados entre QAA-QNZ e QOA-

QOZ são, respectivamente, de uso exclusivo do(a): 

 

A) Policia Federal e Policia Rodoviária. 

B) Exército e Aeronáutica. 

C) Aeronáutica e Marinha. 

D) Exército e Policial Federal. 

 

20) Assinale a alternativa que aponte corretamente quais 

são as principais diferenças entre fonte chaveada e 

fonte linear nos circuitos de radio transmissores. 

 

A)  Fontes lineares são equipamentos mais pesados, 

antigos e ocupam maior espaço, além de serem 

menos eficientes do que uma fonte chaveada.  

B)  Fontes chaveadas tem alto rendimento, baixa EMI 

(interferência eletromagnética) e extremamente 

resistente a danos.  

C)  Fontes lineares tem altíssimo rendimento, porém sua 

manutenção é cara e seu projeto é complexo.  

D)  As fontes chaveadas são inferiores no quesito 

tecnológico em relação às fontes lineares.  

 

21) Considere as seguintes afirmações relacionada à 

faixa de frequência do comprimento das ondas: 

 

I. Quanto mais alta for a frequência, maior o 

comprimento das ondas. 

II. Quanto mais baixa for a frequência, maior o 

comprimento das ondas.  

III. Quanto mais alta for a frequência, menor o raio das 

ondas. 

 

Assinale a alternativa que contenha as afirmações 

corretas: 

 

A) Somente III está correta. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) Somente a I está correta. 

D) II e III estão corretas.  

 

22) O código Q é um sistema de comunicação entre 

operadores de rádio criado originalmente pelo 

governo britânico. Teve rápida adoção internacional 

por poder ser utilizado por operadores que falem 

idiomas diferentes uns dos outros. Tem uma lista de 

códigos adotada, alguns de uso exclusivo das Forças 

Armadas.  
 

Os significados dos códigos QAP e QSL, respectivamente, 

são: 
 

A) Na escuta e Sinal Oscilante. 

B) Estou à disposição e Problema. 

C) Na escuta e Entendido.  

D) Sinal oscilante e Estou à disposição. 

23) A melhor forma de se proceder ao transmitir uma 

mensagem via rádio frequência é: 

A) Utilizando do tom de voz alto e pausado, pois os 

receptores de som transmitem com maior clareza 

quanto mais alto for o som. 

B) Falar no tom de voz normal, pausado, pronunciando 

todas as sílabas, com o objetivo de transmitir a 

mensagem com maior clareza. 

C) Por questões de agilidade e prática, a mensagem 

deve ser transmitida rapidamente, não importando o 

tom de voz, mas a velocidade com que ela é 

passada. 

D) Nível de voz baixo para não incomodar o receptor da 

mensagem e causar interferências. 

 

24) Aparelhagens de áudio e rádio transmissão carecem 

de cuidados especiais, como, por exemplo, o 

aterramento de sua rede elétrica. 

 

Assinale a alternativa que corresponda corretamente 

a esse procedimento: 

 

A) Equipamentos com tensão de 110 ou 127 não 

necessitam de aterramento, somente sendo 

necessário a partir de 220 para cima.  

B) Aterramento só é necessário para equipamentos 

eletrônicos de som, sendo dispensado o uso para 

rádios transmissores.  

C) O aterramento deve ocorrer em todos os 

equipamentos, sendo necessário ligar a uma haste 

metálica aterrada ao solo, sem contato elétrico com o 

neutro da rede. 

D) O aterramento é necessário em todos equipamentos 

eletrônicos utilizados, consiste em conectar ao solo o 

neutro da rede elétrica. 

 

25) Os radiocomunicadores em geral vem acompanhado 

de um botão com a inscrição “TUNING”, seu uso é 

para: 

 

A) Aumentar ou diminuir o volume. 

B) Sintonizar o rádio em determinada frequência. 

C) Equalizar os sons transmitidos no rádio. 

D) Aumentar ou diminuir a amperagem. 

 

26) No código Q, para perguntar ou responder se há 

perturbações por estática nas transmissões é usado 

o código: 

 

A)  QRN. 

B)  QRI. 

C)  QSB. 

D)  QSR. 
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27) Em alguns equipamentos vem inscrito em suas 

características a sigla AC. 

 

I. Se vier escrito AC 110~240v significa que o aparelho 

suportar uma voltagem entre 120 e 240. 

II. Significa que o número que vier inscrito ao lado é 

uma recomendação para melhorar a qualidade do 

equipamento, mas que não há limitações de 

voltagem. 

III. Se vier escrito AC 220v, significa que esse 

equipamento só trabalha nessa voltagem 

especificada. 

 

Assinale a alternativa que contenha somente afirmações 

corretas: 

 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) I e III estão corretas. 

D) I e II estão corretas. 

 

28) Qual dessas afirmações é incorreta no que se refere 

à rádio comunicação: 

 

A)  Todas as transmissões feitas operam com ondas de 

comprimento similar, sendo só variadas através da 

altura em que são transmitidas.  

B)  Um rádio comum como aparelhos de som e rádios 

de carro de passeio são só receptadores. 

C)  Rádios transmissores podem ser analógicos e 

digitais. 

D)  Rádiodifusão caracteriza a radiofrequência a que a 

maior parte da população tem fácil acesso, tendo em 

mãos um aparelho receptador comum. 

 

29) Brasil, no alfabeto fonético internacional está 

corretamente representado na alternativa: 

 

A)  Bravo, Roma, Alfa, Sierra, Índigo, Lima. 

B)  Bravo, Romeo, Alfa, Sierra, Índia, Lima. 

C)  Beta, Romeo, Alfa, Sierra, Índigo, London. 

D)  Beta, Roma, Alfa, Sierra, Índia, London. 

 

30) O ouvido humano normalmente ouve frequências 

compreendidas entre: 

 

A)  20 Hz (mais grave) e 20.000 Hz (mais aguda). 

B)  20 kHz (mais aguda) e 20.000 kHz (mais grave). 

C)  20 Hz (mais aguda) e 20.000 kHz (mais grave). 

D)  20 Hz (mais aguda) e 20.000 Hz (mais grave). 

31) O projeto de uma antena direcional busca tornar os 

lóbulos laterais, ou secundários, os menores 

possíveis. Alguns parâmetros que influem nos 

padrões de irradiação das antenas são, EXCETO: 

 

A) polarização; 

B) vento; 

C) ganho da antena;  

D) largura de feixe. 

 

32) Os sinais indesejáveis na recepção de uma onda de 

rádio denominam-se: 

 

A) cacofonias; 

B) afasias; 

C) interferências; 

D) impedimentos. 

 

33) Um receptor de rádio deve incorporar os seguintes 

componentes básicos, EXCETO: 

 

A) antena, para converter a onda de rádio recebida em 

corrente elétrica; 

B) base, que sustenta diagrama de um receptor de 

fonia; 

C) demodulador, para separar a onda moduladora da 

portadora;  

D) mostrador (“display”), que apresenta a informação de 

uma forma utilizável. 

 

34) É a capacidade de resistir à derivação das condições 

ou valores nos quais foi sintonizado, permanecendo 

na frequência em que foi ajustado: 

 

A) estabilidade; 

B) sensibilidade; 

C) faixa de frequência; 

D) fidelidade. 

 

35) A rádio transmite sons (a mensagem), através de 

ondas eletromagnéticas que se propagam pelo ar a 

partir de um sistema emissor (estação de 

rádio/comunicador) a um sistema receptor a seguir: 

 

A) aparelho de rádio/ouvinte; 

B) base; 

C) alto-falante; 

D) fone de ouvido. 

 

36) Ainda sobre componentes dos canais, são os 

controles de volume das caixas de retorno de cada 

instrumento: 

 

A) Ganho/Gain; 

B) Auxiliar/Aux; 

C) Low Cut; 

D) Fader. 
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37) No funcionamento de uma rádio, planejar as 

instalações do estúdio requer os processos a seguir, 

EXCETO: 

 

A) Preciso levar em conta que as ondas de rádio FM se 

propagam em linha reta; 

B) Quando há sala de operação e locução separadas, 

costuma-se colocar uma janela de vidro para 

comunicação visual entre o operador e o locutor; 

C) Para as instalações ideais do estúdio, recomenda-se 

um espaço com área mínima de 5m², que pode ser 

dividido em 2 compartimentos; 

D) Para iluminação, pode-se utilizar lâmpadas comuns 

incandescentes e sugere-se piso acarpetado para o 

chão. 

 

38) Dentre os componentes mais comuns dos canais, 

que variam levemente de mesa para mesa, mas que 

em geral são semelhantes, assinale o INCORRETO: 

 

A) entrada MIC – é a entrada onde se pluga 

instrumentos com saída MIC, sendo os mais comuns 

teclados e microfones; 

B) insert – é a entrada para efeitos, podendo ser pedais 

ou módulos; 

C) entrada Line p10 – ao contrário da MIC, não é 

balanceada, porém é adequada para a grande 

maioria dos instrumentos; 

D) afinador - é o knob responsável por definir os limites 

das dinâmicas do instrumento. 

 

39) O som é uma forma de energia mecânica que se 

propaga como onda longitudinal num meio material e 

que tem a propriedade de sensibilizar nossos 

ouvidos, excluindo a seguinte característica: 

 

A) intensidade; 

B) altura; 

C) visual; 

D) timbre; 

 

40) Em áudio, e na eletrônica, medimos a frequência em 

quantidades de oscilações por segundo. A unidade 

da frequência é o: 

 

A) Hertz; 

B) Celsius; 

C) Fahrenheit;  

D) Bits. 

 


