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CARGO: MMMOOOTTTOOORRRIIISSSTTTAAA
TEXTO:                                                                     Eu só quero um xodó

Que falta eu sinto de um bem 
Que falta me faz um xodó 

Mas como eu não tenho ninguém 
Eu levo a vida assim tão só 

Eu só quero um amor 
Que acabe o meu sofrer 

Um xodó prá mim do meu jeito assim 
                                         Que alegre o meu viver. (Anastácia e Dominguinhos) 

01) De acordo com o texto, o autor sente falta de: 
A) Um sofrer.      D) Muito carinho. 
B) Uma vida melhor.     E) Alguém que se foi. 
C) Um xodó. 

02) Segundo o texto, o autor quer um amor para: 
A) Fazer o bem.      D) Mudar o seu jeito de ser. 
B) Acabar com o seu sofrimento.    E) Se casar e ser feliz. 
C) Viver sempre só. 

03) De acordo com o texto, o autor leva a vida sozinho porque: 
A) Quer um xodó.      D) Não tem ninguém. 
B) É seu jeito de viver.     E) Nenhuma das respostas anteriores. 
C) Separou-se do seu bem querer. 

04) “Que falta eu sinto de um bem”. Observe a palavra grifada anteriormente e assinale a alternativa que apresenta o 
mesmo significado: 
A) Presente, dádiva.      D) Pessoa muito amada. 
B) Ambição, desejo.      E) Afeto. 
C) Habitar, morar. 

05) Assinale a alternativa que apresenta palavra no feminino: 
A) Xodó.  B) Jeito.  C) Vida.  D) Viver.  E) Amor. 

06) “Eu só quero um amor 

Que acabe o meu sofrer”.  

Observe a palavra grifada anteriormente e assinale a alternativa que apresenta o seu autônimo: 
A) Falte.  B) Termine.  C) Comece.  D) Continue.  E) Espalhe. 

07) Assinale a alternativa em que a palavra encontra-se no diminutivo: 
A) Tão.  B) Ninguém.  C) Bem.  D) Xodozinho.  E) Assim. 

08) Assinale a alternativa em que a palavra encontra-se escrita INCORRETAMENTE: 
A) Alegre.  B) Xodó.  C) Falta.  D) Geito.  E) Só. 

09) Assinale a alternativa em que a palavra encontra-se acentuada corretamente: 
A) Bêm.  B) Xodô.  C) Sómente.  D) Também.  E) Nínguem. 

10) Analise as frases abaixo e assinale a que encontra-se com a pontuação correta: 
A) Que falta, eu sinto, de você.    D) Você, é, um xodozinho! 
B) Eu quero alegrar o meu viver.    E) Que... falta... eu sinto de você. 
C) É o meu, jeito, de ser? 

MATEMÁTICA
11) Bruno guardou seus livros em 4 caixas. Qual é o número total de livros que Bruno tem, sabendo-se que em cada 

caixa existem 15 livros? 
A) 70  B) 60   C) 65   D) 55   E) 40 

12) Mário comprou um computador por R$1.600,00 e irá pagá-lo em 8 prestações iguais. Qual será o valor de cada 
prestação?
A) R$220,00 B) R$250,00  C) R$280,00  D) R$200,00  E) R$180,00 

13) Uma escada com 14 degraus possui 8,40m de altura. Qual a altura de cada degrau? 
A) 50cm  B) 35cm  C) 20cm  D) 45cm  E) 60cm 

14) Observe a figura espacial ao lado e assinale a alternativa correspondente: 
A) Pirâmide. 

B) Bloco retangular. 

C) Prisma. 

D) Esfera. 

E) Cubo. 
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15) Renata recebe um salário mensal de R$840,00. Se ela utilizar R$280,00 deste salário para pagar o aluguel do 
apartamento onde mora, quanto sobrará para as demais despesas do mês? 
A) R$470,00 B) R$560,00  C) R$390,00  D) R$520,00  E) R$580,00 

16) Rodrigo comprou 2 metros de plástico para encapar alguns livros e pagou R$6,60. Quanto Rodrigo pagaria se 
comprasse meio metro desse plástico? 
A) R$1,45  B) R$1,80  C) R$1,75  D) R$1,65  E) R$1,90 

17) Para limpar o piso de uma casa são utilizados sempre 125ml de um certo produto de limpeza. Quantas vezes esse 
piso poderá ser limpo com o conteúdo de 4 embalagens de 500ml cada? 
A) 20  B) 24   C) 14   D) 18   E) 16 

18) Na fila de um supermercado são atendidas duas pessoas a cada 5 minutos. Quantas pessoas serão atendidas em meia 
hora?
A) 8  B) 18   C) 16   D) 10   E) 12 

19) Na figura ao lado há: 

A) 1 triângulo e 2 quadrados. 

B) 1 quadrado e 2 triângulos. 

C) 1 círculo e 2 triângulos. 

D) 1 retângulo e 2 quadrados. 

E) 2 triângulos e 1 retângulo. 
20) Um estacionamento tem capacidade para colocar até 75 automóveis. Sabe-se que há 27 automóveis neste momento. 

Quantos ainda poderão ser estacionados? 
A) 42  B) 39   C) 52   D) 28   E) 48 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Observe as infrações abaixo e assinale a que apresenta uma infração leve: 

A) Entrar e sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência a pedestres e a outros veículos. 
B) Buzinar em locais e horários proibidos pela sinalização. 
C) Usar dispositivo anti-radar no veículo. 
D) Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. 
E) Estacionar na contra-mão de direção. 

22) Analise as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA: 
A) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e 

pedestres que por ela estejam transitando. 
B) Antes de realizar conversões à esquerda, à direita ou manobras de retorno, é dever do condutor sinalizar previamente e 

colocar o seu veículo na faixa apropriada. 
C) Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. 
D) Os veículos que se deslocam sobre trilhos não terão preferência de passagem sobre os demais. 
E) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. 

23) Observe a placa ao lado e assinale o seu significado: 
A) Siga em frente. 
B) Parada obrigatória. 
C) Sentido obrigatório. 
D) Cruzamento de vias. 
E) Ponte estreita. 

24) É(são) fator(es) que diminui(em) a concentração do Motorista: 
A) Usar telefone celular ao dirigir, mesmo que seja viva-voz. 
B) Ouvir aparelho de som em volume que não permita ouvir os sons do seu próprio veículo e dos demais. 
C) Usar medicamento que modifica o comportamento. 
D) Consumir bebida alcoólica. 
E) Todas as respostas anteriores estão corretas. 

25) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) A pista de rolamento é o local da via destinado ao tráfego de veículos. 
(    ) A via pública é o espaço, criado na via, exclusivo para a circulação de bicicletas. 
(    ) A passagem de nível é o trecho da via férrea que permite o cruzamento com outros veículos. 
A seqüência está correta em: 
A) V, F, F  B) F, V, V  C) V, F, V  D) F, F, V  E) F, V, F 

26) Marque a alternativa que NÃO apresenta equipamento obrigatório de veículo automotor: 
A) Velocímetro. 
B) Buzina. 
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C) Faróis e faroletes dianteiros de luz branca ou amarela. 
D) Cinto de segurança apenas para o Motorista. 
E) Lanternas de posição, de cor vermelha, na parte traseira. 

27) NÃO faz parte do sistema de alimentação de um veículo: 
A) Bomba de sucção.    D) Tanque de combustível. 
B) Embreagem.     E) Carburador. 
C) Conexões. 

28) Assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, 

inscrições, legenda e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização. 
B) O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar o derramamento de carga 

sobre a via. 
C) Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira. 
D) Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. 
E) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar ultrapassagem. 

29) A primeira investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia em: 
A) Exame físico.      D) Prova prática, apenas. 
B) Exame psicossocial.     E) N.R.A. 
C) Concurso público. 

30) Posse é o ato que investe o cidadão ao cargo público. Em São Gabriel da Palha, considerando o Estatuto dos 
Funcionários Públicos, é competente para dar posse: 
A) Prefeito Municipal.      D) Vereador, líder do governo. 
B) Presidente da câmara.     E) O mais antigo Servidor Público. 
C) Deputado mais votado. 

CONHECIMENTOS GERAIS
31) Entre os estados brasileiros apresentados abaixo, assinale aquele que NÃO é banhado pelo mar: 

A) Espírito Santo.  B) São Paulo.  C) Rio de Janeiro. D) Bahia.  E) Minas Gerais. 
32) Luis Inácio Lula da Silva, atual presidente da república, é natural de qual região brasileira? 

A) Sudeste.   B) Sul.   C) Centro-Oeste.  D) Nordeste.   E) Norte. 
33) Em outubro de 2008, o Brasil viverá um momento político importante com as eleições para os cargos de: 

A) Presidente da República.     D) Deputado Federal e Estadual. 
B) Governador do Estado.     E) Prefeito e Vereador. 
C) Senador. 

34) Dentre os estados brasileiros apresentados abaixo, marque o que possui maior área: 
A) Minas Gerais. B) Bahia.  C) Amazonas.  D) Rio Grande do Sul. E) Goiás. 

35) Após a ditadura militar brasileira, qual foi o primeiro presidente eleito por voto popular em eleição realizada nos 
dias 15 de novembro e 17 de dezembro (1º e 2º turnos) de 1989, conhecido na época como o “caçador de marajás”? 
A) José Sarney.      D) Fernando Collor de Mello. 
B) Tancredo Neves.      E) Luís Inácio Lula da Silva. 
C) Fernando Henrique Cardoso. 

CONHECIMENTOS LOCAIS
36) Localizada na microrregião de Nova Venécia, São Gabriel da Palha faz limite com qual dos municípios relacionados 

abaixo? 
A) Mantena. B) Cariacica.  C) São Mateus.  D) Colatina.  E) Linhares. 

37) Qual é o principal produto econômico do município de São Gabriel da Palha, localizado no noroeste capixaba? 
A) Coco.  B) Látex.  C) Feijão.  D) Café.  E) Gado leiteiro. 

38) O município de São Gabriel da Palha tem atualmente uma Câmara Municipal composta por vereadores 
coordenados pelo presidente: 
A) Ivão Sartori. B) José Mauri.  C) Natalino Botelho. D) Wenderson Dias. E) Nilso Groner. 

39) Qual é o nome da praça, muito conhecida como Praça da Prefeitura, que é um dos principais pontos de encontro da 
juventude, onde concentra-se importantes eventos sociais, como o Domingo na Praça? 
A) Aurélio Bastianello.     D) Romeu Joaquim de Souza. 
B) Vicente Glazar.      E) N.R.A. 
C) Anastácio Cassaro. 

40) A emancipação política do município de São Gabriel da Palha tem como data o dia: 
A) 14 de maio. B) 13 de novembro. C) 7 de setembro. D) 20 de fevereiro. E) N.R.A.







