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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluído o tempo 
destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao 
preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 
CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 

 

MANHÃ 
 

 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

• Internet: 
www.institutomachadodeassis.com.br 
 

• Telefone: 0(86)9986-7981 

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

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 
 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

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

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,00 1,00 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,00 2,00 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,00 4,00 

 

 
 
 

Leia o trecho abaixo e responda:  
 
“Do ponto  de  vista mais geral da obra de Machado de Assis pode-se afirmar que  Memórias Póstumas 
de Brás Cubas é o mais importante, por tudo o que significou de renovação da  técnica narrativa não 

apenas do autor, mas da ficção brasileira.” 
(In Cult- Revista Brasileira de Literatura  nº 24 julho/99 p.60 João Alexandre Barbosa) 

 
De acordo com o texto acima, o gênero textual ao qual pertence o fragmento acima é:  
a) Poema  
b) Charge  
c) Propaganda  
d) Correspondência 
e) Artigo  
 
 
 

Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas abaixo: 
(1) ______ por natureza, a mulher tinha certeza de que seu lindo (2)________ não  
(3)________ mais o caminho de casa.  
a) 1 – Sábia  2 – sabia  3 – sabiá  
b) 1 – Sabiá  2 – sabiá  3 – sabia 
c) 1 – Sábia  2 – sabiá  3 – sabia  
d) 1 – Sábia  2 – sábia  3 – sabiá  
e) 1 – Sabia  2 – sabia  3 – sabiá 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 
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Classifique os termos grifados quanto a sua classe gramatical.  
1 - "fui esperar o velho"  
2 - "com infinita bondade"  
3 - "tão desejada antes"  
4 - "em desolador silêncio"  
Assinale a sequência correta: 
a) adjetivo, advérbio, adjetivo, substantivo  
b) substantivo, adjetivo, advérbio, adjetivo 
c) substantivo, adjetivo, advérbio, substantivo 
d) advérbio, substantivo, adjetivo, advérbio 
e) advérbio, adjetivo, substantivo, adjetivo 
 
 
 

De acordo com as regras de pontuação da língua portuguesa, assinale a alternativa correta:  
a) Ele viu, em meio aos vapores do meio-dia, a figura do pai.  
b) Esperou que sua mãe dissesse o motivo, de tanta tristeza.  
c) Inquieto, o filho aguardava, que o pai chegasse cedo.  
d) O pai, saía, mas chegava logo depois do almoço.  
e) O velho, o deixava, sempre muito, nervoso. 
 
 
 

Leia o trecho:  
“Toda obra de arte interage com um público. O público passa, portanto, a ser considerado um 

interlocutor e, por isso, “participa”, de alguma maneira, das escolhas que o artista faz.” 
 Assinale a alternativa que representa as relações semânticas das expressões em destaque, 
espectivamente. 
a) oposição e conclusão.  
b) condição e causa.  
c) conclusão e concessão.  
d) conclusão e causa.   
e) concessão e condição. 
 
 
 

Segundo as normas do uso correto da crase, assinale a alternativa com a opção que completa 
corretamente a frase abaixo. 
____ seis meses fomos ___ Bahia. Chegamos ___ cidade de Salvador sábado, ___ dezesseis horas. 
Domingo, dirigimo-nos ___ Itabuna, que fica ___ 454 quilômetros da capital. Nestas férias, pretendemos 
ir ___ Curitiba, ___ Florianópolis e ___ capital do Rio Grande do Norte. 
a) A - à – a– às – a – a – a – à – a 
b) Há - à – a– às – à– a – à- à – a 
c) A - a – à – às – a – à – a – à – à  
d) Há - à – à – às – a – a – a – a – à 
e) À – Há – a – a – à – a – à – a - à 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Observe estas frases: 
 
Poluição, aquecimento global e tragédias naturais que se repetem vêm afligindo nosso planeta. Às vezes 

parece que o homem não se preocupa com isso. 
 
Para transformá-las em um único período, mantendo-se o sentido e a estrutura do texto, podemos 
substituir o ponto por: 
a) mas  
b) portanto 
c) embora 
d) porque 
e) porém 
 
 
 

Verbos polivalentes são aqueles que podem assumir vários significados. O verbo ganhar é um eles. Na 
sentença, “o escorredor de arroz ganhou as cozinhas de todo país.”, o verbo ganhar pode ser 
substituído, sem prejuízos, por: 
 apoderou-se. 
a) entrou.  
b) conquistou.  
c) introduziu-se. 
d) venceu. 
 
 
 

De acordo com as regras de acentuação gráfica, assinale a alternativa correspondente à palavra que 
NÃO obedece à mesma regra de acentuação de domésticas: 
a) plástico.  
b) obstáculo. 
c) acúmulo. 
d) difícil.  
e) protótipo.  
 
 
 

Assinale, dentre as alternativas abaixo aquela em que o trecho em destaque expressa finalidade: 
a)   “Para construir a engenhoca, ele pegou um balde grande de plástico,”  
b) “A primeira opção é a mais fácil, mas não leva a nada.”  
c)   “Há 15 anos, em um acampamento, José viu um botijão de gás ir pelos ares”.  
d)  “Se o gás vazar, sai para o ambiente externo.” 
e)   ”inspirado pelas filhas, que volta e meia deixavam a comida queimar, aperfeiçoou o invento.”  
 
 
 

 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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MATEMÁTICA                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 20 
 

INSTRUÇÃO: 

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

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 11 à questão 14 0,5 2,0 1,00 
Da questão 15 à questão 18 1,0 2,0 2,00 
Da questão 19 à questão 20 2,0 2,0 4,00 

 
 

 
 

 
 

José aplicou em fevereiro um capital de R$ 800,00 a juros simples o qual produziu um montante de R$ 
1600,00  setembro. Qual foi a taxa de juros mensal? 
a) 36% 
b) 25% 
c) 2,5% 
d) 8% 
e) 16% 
 
 
 

Em Colinas no Maranhão houve uma eleição para prefeito na qual votaram 2750 eleitores. Haviam 
dois candidatos. O candidato A obteve 950 e o candidato B obteve 975 votos. Qual foi a porcentagem 
de votos nulos ou brancos? 
a) 12% 
b) 30% 
c) 20% 
d) 25% 
e) 15%  
 
 
 

Na escola municipal Presidente Kennedy, haviam  1800 alunos matriculados em 2010, dos quais 630 
são mulheres. Qual a porcentagem de homens matriculados nessa escola? 
a) 20% 
b) 35% 
c) 50% 
d) 60% 
e) 70% 
 

 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Um maratonista deve percorrer um trecho de 3km em seu percurso. Aos 20 minutos já percorreu uma 
distância de 1 500 metros. Qual a porcentagem de trecho ele precisa percorrer para completar a 
prova? 
a) 50% 
b) 30% 
c) 40% 
d) 60% 
e) 70% 
 
 
 

Numa sala de aula o número de meninas é três vezes maior que o de meninos. São 48 alunos. Qual o 
numero de meninos dessa sala? 
a) 12 
b) 15 
c) 10 
d) 14 
e) 9 
 
 
 

O quadrado de um número somado a sua metade é 495. Qual sua terça parte? 
a) 13 
b) 15 
c) 22 
d) 16 
e) 18 
 
 
 

A loja Vitor’s Secret  ofereceu uma promoção de desconto de 15% em todos os seus perfumes. 
Martinho comprou o modelo Star por R$250,00. Qual seria o valor do produto sem o desconto? 
a) 356, 50 
b) 287, 50 
c) 254, 75 
d) 345, 50 
e) 286, 70 
 
 
 

Calcule o valor da expressão matemática 200{40.[345-20(25:5)]}. 
a) 1 876 000 
b) 1 878 000 
c) 2 876 500 
d) 3 458 000 
e) 1 960 000 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Maria das Neves vendeu seu carro Celta do ano de 2005 por um quinto do preço original somado a 
5% do valor.  Dividiu as prestações em 15 de R$ 450, 00. Quanto vale 5% do valor original? 
a) 27 000 
b) 23 500 
c) 24 300 
d) 26 500 
e) 25 400 
 
 
 

João comprou 100 metros de tela de aço para cercar seu galinheiro. O galinheiro é uma área em forma 
de quadrado com lado medindo 24 metros cada. Quantos metros seu João vai utilizar? 
a) 88 
b) 94 
c) 96 
d) 90 
e) 95 
 
 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
 

INSTRUÇÃO: 

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

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 21 à questão 28 0,5 3,00 1,50 
Da questão 29 à questão 36 1,0 3,00 3,00 
Da questão 37 à questão 40 2,0 3,00 6,00 

 
 

 
 

 
 
 

Dirigir com farol desregulado, atrapalhando outros motoristas, é considerada uma infração: 
a) Média. 
b) Grave. 
c) Leve. 
d) Gravíssima. 
e) Mediana 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 
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De acordo com sua utilização, as vias se classificam em: 
a) Principais e arteriais. 
b) Rodovias e estradas. 
c) Urbanas e rurais. 
d) Avenidas e ruas. 
e) Alamedas e vielas 
 
 
 
 

A placa auxiliar abaixo indica: 
 

 
 
a) Área escolar. 
b) Ponto de parada. 
c) Trafico permitido para veículos pesados. 
d) Estacionamento de trailer. 
e) Tráfego de crianças e adultos 
 
 
 

Onde não existir sinalização indicadora de velocidade, o motorista poderá atingir nas vias coletoras 
até: 
a) 35 km/h. 
b) 40 km/h. 
c) 50 km/h. 
d) 60 km/h. 
e) 75 km/h. 
 
 
 

Condutores de veículos articulados com reboque ou semi-reboque, cujo peso ultrapasse a 6 toneladas 
ou cuja lotação ultrapasse a 8 lugares, excluindo-se o motorista é a categoria para puxar traillers, 
independente do peso ou da lotação dos mesmos. Trata-se de qual categoria de C.N.H.? 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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O candidato que vai se habilitar para a categoria "D" deverá realizar o exame de direção veicular em 
veículo:  
a) Que tenha, no mínimo, 8 (oito) lugares, sem contar com o do condutor. 
b) Que tenha, no mínimo, 15 (quinze) lugares, sem contar com o do condutor. 
c) Que tenha, no mínimo, 20 (vinte) lugares, sem contar com o do condutor. 
d) Que tenha, no mínimo, 36 (trinta e seis) lugares, sem contar com o do condutor. 
e) Que tenha, no mínimo, 40 (quarenta) lugares, sem contar com o do condutor. 
 
 
 

A placa de trânsito abaixo indica: 
 

 
 
a) Ambulância. 
b) Cruzamento de vias. 
c) Pronto Socorro. 
d) Aeroporto. 
e) SAMU 
 
 
 

Efetuar retorno em local proibido é considerado uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 
e) Levíssima. 
 
 
 

A placa de trânsito abaixo indica: 

 
a) Pode atravessar. 
b) Faixa exclusiva de pedestres. 
c) Perigo de acidente. 
d) Pedestre ande pela direita. 
e) Parada de ônibus. 
 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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A placa de trânsito abaixo indica: 

 
a) Saliência ou lombada. 
b) Depressão. 
c) Pista irregular. 
d) Pista escorregadia. 
e) Cuidado: Veículo em zigue-zague 
 
 
 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase a seguir. 
O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, 
efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá... 
a) reduzir a velocidade, dirigir com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos 

pedestres. 
b) aumentar a velocidade para efetuar a manobra o mais rápido possível. 
c) acionar a buzina para alertar os pedestres da manobra que realizará. 
d) acionar a buzina e o farol para alertar os pedestres da manobra que realizará. 
e) aumentar a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança 

dos pedestres. 
 
 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes constitui-
se uma infração... 
a) gravíssima. 
b) média. 
c) leve. 
d) moderada. 
e) grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 



                                                                                                                     

 

 
 Cargo: MOTORISTA CATEGORIS “D”                                         ~ 11 ~                                                 Instituto Machado De Assis 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA 

 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
As placas de regulamentação: 
a)  indicam as obrigações, proibições e limitações que determinam o uso das vias. 
b)  indicam aos condutores os perigos que não lhes sejam perceptíveis. Suas mensagens têm caráter 

de recomendação. 
c)  têm caráter de orientação ao motorista e podem ser de 4 (quatro) tipos: orientação, destino, 

serviços auxiliares e educativas. 
d) indicam a área escolar. 
e) indicam o fim da pista dupla. 
 
 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A placa de trânsito nas cores amarela e preta é uma placa de... 
a) regulamentação. 
b) indicação. 
c) previsão 
d) revisão. 
e) advertência. 

 
 

Para fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade deve ser utilizada: 
a) As faixas de trânsito da direita. 
b) As faixas de trânsito da esquerda. 
c) As faixas de trânsito do meio. 
d) As faixas de trânsito que estiverem com melhor fluxo. 
e) A faixa de pedestre. 
 
 
 

Onde não existir sinalização indicadora de velocidade, o motorista poderá atingir nas vias de trânsito 
rápido até: 
a) 60 km/h. 
b) 70 km/h. 
c) 80 km/h. 
d) 90 km/h. 
e) 120 km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase a seguir. 
O Código do Trânsito Brasileiro (CTB) afirma que antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o 
condutor deverá verificar... 
a)  a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. 
b)  a existência e as boas condições de funcionamento dos freios e faróis. 
c)  as condições de funcionamento do motor, freio e faróis. 
d) a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como 

assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. 
e)  a existência e as boas condições de funcionamento do cinto de segurança, faróis e pneus. 
 
 
 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase a seguir. 
Nas paradas, nas operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado... 
a)  no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e em cima da calçada. 
b) no sentido contrário ao fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e em cima da calçada. 
c)  no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meiofio), admitidas 

as exceções devidamente sinalizadas. 
d)  no sentido do fluxo, perpendicular ao bordo da pista de rolamento ou em cima da calçada. 
e)  no sentido contrário ao fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio), 

admitidas as exceções devidamente sinalizadas. 
 
 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
Conduzir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir constitui-se uma 
infração... 
a) grave. 
b) média. 
c) gravíssima. 
d) leve. 
e) moderada. 
 
 
 

Com relação à sinalização de trânsito, podemos dizer que é INCORRETO afirmar que: 
a)  é proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de 

publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização. 
b)  a sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o 

dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do 
CONTRAN. 

c)  classificam-se em: verticais, horizontais, paralelas, luminosas, sonoras e gestos do agente de trânsito e do 
condutor. 

d)  nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a 
realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e 
horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. 

e)  o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, 
respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. 

 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


