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VALSINHA 
 

(Buarque, Chico) 

 

Um dia ele chegou tão diferente 

Do seu jeito de sempre chegar 

Olhou-a de um jeito muito mais quente 

Do que sempre costumava olhar 

E não maldisse a vida tanto 

Quanto era seu jeito de sempre falar 

E nem deixou-a só num canto 

Pra seu grande espanto 

Convidou-a pra rodar 

Então ela se fez bonita 

Como há muito tempo 

Não queria ousar 

O seu vestido decotado 

Cheirando a guardado 

De tanto esperar 

Depois os dois deram-se os braços 

Como há muito tempo 

Não se usava dar 

E cheios de ternura e graça 

Foram para a praça 

E começara a se abraçar 

E aí dançaram tanta dança 

Que a vizinhança toda despertou 

E foi tanta felicidade 

Que toda a cidade 

Se iluminou 

E foram tantos beijos loucos 

Tantos gritos roucos 

Como não se ouvia mais 

Que o mundo compreendeu 

E o dia amanheceu em paz. 
                                                                                                                

 

 

 
 

 

Responda de acordo com o texto acima: 
 

“E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de 

sempre falar”, revela que: 

 

a) O personagem tinha o hábito de se maldizer e 

reclamar; 

b) O personagem estava sempre de bem com a vida; 

c) Às vezes o homem falava com saudade de sua 

infância; 

d)  Muitas vezes o homem chorava de tanta tristeza; 

e) As alternativas a e c estão corretas. 

 
   
 

 

 

 
 

“E nem deixou-a só num canto”... Esse verso denuncia 

que: 

a) O personagem procurava preservar sua mulher de 

preocupações; 

b) O personagem era sempre atento às necessidades 

de sua amada; 

c) Há muito tempo o homem havia deixado de dar 

atenção a sua mulher; 

d) Não havia indiferença no relacionamento do casal; 

e) As alternativas a e b estão corretas. 
                                                                                                               

 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras são 

paroxítonas: 

a) Lâmpada, festival, motorista; 

b) Além, prejuízo, óleo; 

c) Atenção, mesa, menina ; 

d) Garota, salário, justiça; 

e) Matemática, claro,saúde. 
 

                                                                                                                

 

 

A separação silábica está correta em: 

a) Carro-ça, ci- ú –me; 

b) Ba-ú, pi-a; 

c) Sa  - a – ra , o – ptar; 

d) Sé – ri –e, á – gu – a; 

e) Pa – ra – guai; ca – de – i – ra. 
                                                                                                                

 

 
 

Pode-se classificar como substantivo próprio qual das 

palavras abaixo 

a) Cidade; 

b) Estrela; 

c) País de Gales; 

d) Água; 

e) Vento.                                                                                                         
 

 
 

Nas alternativas abaixo há apenas uma que apresenta 

um substantivo primitivo, qual? 

a) Mar; 

b) Aguaceiro; 

c) Marujo; 

d) Noitada; 

e) Diarista.                                                                                                       
 

 
 

São substantivos biformes: 

a) O cliente, a cliente; 

b) O Gato, a gata; 

c) A criança; o individuo; 

d) Onça macho, onça fêmea; 

e) O diplomata, a diplomata. 
                                                                                                                

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 
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Na frase: ..............homens fizeram...............muros que 

cercavam ..........casa.  

Completando corretamente os espaços em branco 

apenas com artigos definidos temos: 
 

a) Um, o, a; 

b) Os, os, a; 

c) Uma, um, uma; 

d) O, um, uma; 

e) Uma, o, uma.                                                                                                         

 

 
 

Das alternativas abaixo apenas uma apresenta 

predicado nominal, qual? 
 

a) Maria e Teresa estão sempre juntas; 

b) Todo dia Jandira come uma laranja. 

c) João precisa de muito tempo para estudar. 

d) Quem espera que  a vida seja feita de ilusão?  

e) Hoje nasceu uma criança na fazenda. 

                                                                                                               

 

 
 

Está na voz passiva a frase: 
 

a) A pesquisa foi feita por Letícia; 

b) Ângelo lê Inocência; 

c) Marlene estudará o tema; 

d) Letícia fez a pesquisa; 

e) A quadrilha assaltou o banco. 

 

 

                                                                                                            
 

 
 

De acordo com a Lei 9503/97 é correto afirmar sobre 

Trânsito: 
 

I- Inclui a utilização das Vias por pessoas, veículos e 

animais. 

II- Inclui operação de Carga e Descarga e limpeza 

de Veículos. 

III- É um direito de todos. 

 

a) Apenas o item I está correto; 

b) Apenas os itens I e II estão corretos; 

c) Apenas os itens I e III estão corretos; 

d) Apenas os itens II e III estão corretos; 

e) Os itens I, II,III estão corretos. 
 

                                                                                                            

 

 
 

De acordo com Código Nacional de Trânsito, são 
Vias Terrestres Urbanas e Rurais, EXCETO: 
a) Logradouros 
b) Estreitos 
c) Passagens 
d) Caminhos 
e) Praias abertas a circulação Pública                                                                                                            
 

 
 

O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 

circulação obedecerá às seguintes normas: 

a) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, 

de modo geral. 

b) Terá preferência de Passagem no caso de 

Rotatória, o motorista que irá ingressar nela. 

c) Quando uma pista de rolamento comportar 

várias faixas de circulação no mesmo sentido, as 

da esquerda, serão destinadas à ultrapassagem 

e ao deslocamento dos veículos de maior 

velocidade. 

d) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas 

e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que 

se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas 

especiais de estacionamento. 

e) Todas as alternativas estão corretas.                                                                                                          
 

 
 

Uma ultrapassagem poderá ser realizada quando: 
a) Algum condutor que venha atrás tenha 

começado uma manobra para ultrapassá-lo. 
b) Quem o precede na mesma faixa de trânsito 

haja indicado o propósito de ultrapassar um 
terceiro. 

c) O local em que se deseja ultrapassar for 
demarcado com faixa contínua. 

d) A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre 
numa extensão suficiente para que sua manobra 
obstrua o trânsito que venha em sentido 
contrário. 

e) Nenhuma das alternativas é verdadeira.                                                                                                            
 

 
 

Todo Condutor ao efetuar a Ultrapassagem deverá, 

EXCETO: 

a) Indicar com antecedência a manobra pretendida, 
acionando a luz indicadora de direção do veículo 
ou por meio de gesto convencional de braço. 

b) Aproximar-se do usuário ou usuários aos quais 
ultrapassa, de tal forma que deixe uma distância 
lateral de segurança obstruída. 

c) Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa 
de trânsito de origem. 

d) Adotar os cuidados necessários para não pôr em 
perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que 
ultrapassou. 

e) Observar a demarcação da Via e as Placas de 
sinalização no Local que se deseja realizar a 
Ultrapassagem. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Sobre Ultrapassagens analise os itens abaixo: 
 

I- O condutor não poderá ultrapassar veículos em 

vias com duplo sentido de direção e pista única. 

II- Nas interseções e suas proximidades, o condutor 

poderá efetuar ultrapassagem. 

III- Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão 

manter distância suficiente entre si para permitir que 

veículos que os ultrapassem possam se intercalar na 

fila com segurança. 
 

a) Apenas o item I está correto; 

b) Apenas os itens I e II estão corretos; 

c) Apenas os itens I e III estão corretos; 

d) Apenas os itens II e III estão corretos; 

e) Todos os itens estão corretos. 

                                                                                                            
 

 
 

Durante uma manobra de mudança de direção, o 

condutor deverá: 

a) Ceder passagem aos veículos que transitem em 

sentido contrário pela pista da via da qual vai 

sair. 

b) Sinalizar para que pedestres e ciclistas 

respeitem a sua preferência de passagem. 

c) Obstruir a passagem de condutores e pedestres. 

d) Permitir o embarque e desembarque de 

passageiros. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

                                                                                                            
 

 
 

Sobre o Uso de Luzes em Veículos, analise os itens 

abaixo: 
 

I. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz baixa, durante a noite e durante o 

dia nos túneis providos de iluminação pública. 

II. Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz 

alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao 

segui-lo. 

III. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente, 

em curto espaço de tempo, deve ser usada para 

advertir sobre a presença de fiscalização de 

Trânsito na Via. 

 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

                                                                                                            

 

 
 

São consideradas Vias Urbanas abertas a 

Circulação, de acordo com a sua utilização, 

EXCETO: 
 

a) Via Local 

b) Via de Trânsito Rápido 

c) Rodovias 

d) Via Coletora 

e) Via Arterial 

 

                                                                                                           

 
 

Sobre Sinalização é correto afirmar: 
 

a) As ordens do agente de trânsito têm prevalência 

sobre as normas de circulação e outros sinais. 

b) É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito 

e respectivos suportes, ou junto a ambos, 

qualquer tipo de publicidade. 

c) Gestos emitidos pelos condutores não são 

considerados sinais de Trânsito. 

d) Serão aplicadas as sanções previstas no Código 

Nacional de Trânsito, por inobservância à 

sinalização, mesmo que esta for insuficiente ou 

incorreta. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

                                                                                                            
 

 
 

A expedição de novo Certificado de Registro de 

Veículo é obrigatória: 

a) Quando um veículo passa a circular em 

Município, diferente do Município de Origem. 

b) Quando o Condutor Mudar de Categoria na 

CNH. 

c) Quando o veículo for envolvido em algum tipo de 

acidente. 

d) Quando houver Notificação do Veículo por 

Agentes de Trânsito. 

e) Quando o proprietário mudar o Município de 

domicílio ou residência.                                                                                                         
 

 
 

O licenciamento anual, pelo órgão executivo de 

trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde 

estiver registrado o veículo é obrigatório, para 

Veículos, EXCETO: 

a) Automotor 

b) Elétrico 

c) Reboque 

d) Bélico 

e) Articulado 
 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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Sobre Veículos especialmente destinados à 

condução coletiva de escolares, analise os itens 

abaixo: 
 

I. É exigida a inspeção semestral para verificação 

dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 

II. É obrigatório o registro como veículo de 

passageiros. 

III. É obrigatório a existência de cintos de segurança 

em número igual à lotação. 
 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos                                                                                                            
 

 
 

Sobre o condutor de veículo destinado à condução 

de escolares é correto afirmar: 

a) Deve ter idade superior a Vinte e Quatro anos; 

b) Deve ser Habilitado com CNH de Categoria B; 

c) Deve ter idade superior a Vinte e Um anos; 

d) Já pode ter cometido infração Grave nos últimos 

doze meses; 

e) Todas as alternativas estão corretas.                                                                                                           
 

 
 

Sobre a s Categorias de Habilitação é correto 

afirmar, EXCETO: 
 

a) Categoria A - condutor de veículo motorizado de 

duas ou três rodas, com ou sem carro lateral. 

b) Categoria B - condutor de veículo motorizado, 

não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto 

total não exceda a três mil e quinhentos 

quilogramas e cuja lotação não exceda a oito 

lugares, excluído o do motorista. 

c) Categoria C - condutor de veículo motorizado 

utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto 

total exceda a três mil e quinhentos quilogramas. 

d) Categoria D - condutor de veículo motorizado 

utilizado no transporte de passageiros, cuja 

lotação exceda a cinco lugares, excluído o do 

motorista. 

e) Categoria E - condutor de combinação de 

veículos em que a unidade tratora se enquadre 

nas Categorias B, C ou D e cuja unidade 

acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, 

tenha seis mil quilogramas ou mais de peso 

bruto total, ou cuja lotação exceda a oito lugares, 

ou, ainda, seja enquadrado na categoria trailer. 
 

 

 

                                                                                                   

 

 
 

O Condutor para habilitar-se na Categoria D 

necessita: 
 

a) Estar habilitado no mínimo há um ano na 

categoria C, ou dois anos na categoria B. 

b) Ser maior que Vinte e Quatro anos de idade. 

c) Ter Curso de Relações Humanas e Postura 

Profissional na Condução de Pessoas. 

d) Estar habilitado no mínimo há um ano na 

categoria B, ou dois anos na Categoria A. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

                                                                                                            
 

 
 

Identifique a alternativa que representa uma 

Situação onde a Penalidade a ser aplicada deve ser 

a de Multa e Apreensão do Veículo: 

 

a) Dirigir Veículo com validade da Carteira 

Nacional de Habilitação vencida há mais de 

trinta dias. 

b) Dirigir Veículo sem possuir Carteira Nacional de 

Habilitação ou Permissão para Dirigir. 

c) Deixar o condutor, envolvido em acidente com 

vítima, de prestar ou providenciar socorro à 

vítima, podendo fazê-lo. 

d) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 

substâncias. 

e) Todas as alternativas estão corretas.                                                                                                           

 

 
 

Marque a alternativa que apresenta, 

respectivamente, Infração e Penalidade para o 

Condutor que Deixar de usar o cinto de segurança, 

conforme previsto no art. 65, para ele e passageiros: 
 

a) Grave; Apreensão do Veículo  

b) Grave; Multa 

c) Gravíssimo; Suspensão do direito de dirigir 

d) Gravíssimo; Multa 

e) Média; Multa 

                                     

 

                                                                 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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Sobre a Prática do homicídio culposo na direção de 

veículo automotor analise os itens abaixo: 

I- As penas podem ser; detenção, de dois a quatro 

anos, e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor 

II- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na 

calçada 

III- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo sem possuir Permissão para Dirigir 

ou Carteira de Habilitação 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos                                                                                                           
 

 
 

Assinale a assertiva que aponta para uma 

providência que NÃO pode ser tomada durante a 

Prestação de Primeiros Socorros: 

a) Acionar corretamente um serviço de emergência 

local. 

b) Ser Proativo. 

c) Fazer a remoção da Vítima do Local, 

independente da situação. 

d) Aliviar as condições que ameacem a vida ou que 

possam agravar o quadro da vítima. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

                                                                                                            
 

 
 

Manoel comprou dois frascos de essência: um de 

baunilha, com 48ml, e outro de damasco, com 34ml. 

Ele usou essas essências para fazer 14 bolos, 7 de 

baunilha e 7 de damasco. Em cada bolo de baunilha 

usou 2 colheres de essência, e em cada bolo de 

damasco usou 1 colher. Ao final, sobrou a mesma 

quantidade de essência nos 2 frascos. Quantos 

mililitros da essência cabiam na colher? 

a) 5ml 

b) 4ml 

c) 3ml 

d) 2ml 

e) 6ml 

                                                                                                            

 

 
 

O custo de um produto de uma indústria é dado pela 

fórmula C = 5,70 + 2,50x, na qual c é o custo do 

produto e x é o número de unidades produzidas. 

Determinando o valor de 1000 unidades desse 

produto e o valor do custo de uma unidade desse 

produto é dado por: 

a) R$ 2406,80 e R$ 9,60 

b) R$ 2505,70 e R$ 8,20 

c) R$ 2506,80 e R$ 6,80 

d) R$ 2802,20 e R$ 8,50 

e) R$ 2508,50 e R$ 8,80                                                                                                        
 

 
 

Para equilibrar uma balança de 2 pratos, é 

necessário colocar em um dos pratos 6 objetos com 

massa de 3 quilos cada um. Tratando-se de objetos 

com massa de 2 quilos cada um, quantos desses 

objetos serão necessários? 

a) 9 

b) 12 

c) 15 

d) 18 

e) 8 

                                                                                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                            

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

RASCUNHO 
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Marcos está numa fila para andar na roda-gigante de 

um parque de diversões, e há 52 pessoas na sua 

frente. A cada 5 minutos, sobe nessa roda um grupo 

de 25 pessoas. Essa roda dá uma volta a cada 30 

segundos. Se ele começar a girar agora, quanto 

tempo Marcos ficará na fila até chegar sua vez de 

subir na roda gigante? 

 

a) 8 min. 

b) 10min 

c) 18min 

d) 12min 

e) 15min 

                                                                                                          
 

 
 

Num concurso, os candidatos fizeram provas em 

dois dias. Eles foram colocados em classes de 32 

lugares. No primeiro dia sobrou apenas uma classe 

incompleta, que ficou com 22 candidatos. No 

segundo dia faltaram mais 44 candidatos e também 

ficou apenas uma classe incompleta. Com quantos 

candidatos ficou essa classe? 

 

a) 2 

b) 10 

c) 12 

d) 20 

e) 25 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 
 

O Instituto de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, está implantando 02 (dois) projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária no município de 

Nova Colinas – MA, sendo o P. A. Gleba Serra I e o 

P. A. Gleba Serra II, nos mesmos estão sendo 

organizados as moradias em 03 (três) núcleos 

habitacionais, nas seguintes localidades:  

a) Coco, Jurubeba e Barras; 

b) Jurubeba, Samambaia e Macaúba; 

c) Samambaia,  Baixão e Macaúba; 

d) Jurubeba, São Joaquim e Catarina; 

e) Barra Verde, São Bento e Samambaia. 
                                                                                                             

 

 
 

A hidrografia do município de Nova Colinas é 

constituída de vários rios, ribeirão, córregos e 

riachos perenes, dentre estes, os de nome 

popularmente conhecido, Riacho Fundo, Riacho 

Capote e Riacho Vamos Vê.  Das localidades abaixo 

relacionadas respectivamente, quais delas são 

banhadas pelos Riachos e córregos acima 

mencionados?    

a) Jurubeba, Barra Verde e Porteiras; 

b) Baixão, São Bento e Vagem; 

c) Puçá, Barra Verde e São Bento; 

d) São Bento, São Joaquim e Brejão; 

e) Picos, Puçá e Coco dos Neves. 
                                                                                                              

 

 
 

O município de Nova Colinas, limita-se com os 

municípios de Balsas, Riachão e Fortaleza dos 

Nogueiras, em alguns trechos dos referidos  limites 

os mesmos tem  limites naturais com o município de  

Nova Colinas, sendo Rios, Ribeirão, Riachos e 

Córregos; Assim sendo, podemos afirmar que  em 

relação aos limites com Nova Colinas,  a alternativa 

correta abaixo é: 

a) O Riacho Picos e o Riacho Mosquito são limites 

naturais com o município de Fortaleza dos 

Nogueiras. 

b) O Riacho Picos e o Ribeirao Cocal são limites 

naturais com o município de Balsas.  

c) O Riacho Mosquito e o Rio Cachoeira são limites 

naturais com Fortaleza dos Nogueiras. 

d) Ribeirao Cocal e o Rio Macapá são limites 

naturais com o município de Riachao. 

e) Ribeirão Cocal e o Riacho Picos são limites 

naturais com o município de Riachão. 

                                                                                                              

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

RASCUNHO 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

CONHECIMENTOS LOCAIS 
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A Câmara municipal de vereadores de Nova Colinas 

é composta de 09 (nove) vereadores, dentre os 

nomes dos vereadores abaixo relacionados, quais os 

que estão exercendo mandatos eletivos desde a 1ª 

(primeira) legislatura.  

a) Eliezer Pinheiro, Adelson Ribeiro dos Santos e 

Antonio Alves da Costa. 

b) José de Ribamar R. Ribeiro, Maria Aparecida S. 

Costa e James Dean C. Coelho. 

c) Antonio Alves da Costa, James Dean C. Coelho 

e Eliezer Pinheiro. 

d) Adelson Ribeiro dos Santos, James Dean C. 

Coelho e Jose de Ribamar R. Ribeiro.  

e) James Dean C. Coelho, Maria Aparecida S. 

Costa e Antonio Alves da Costa. 
                                                                                                          
 

 
 

Após a emancipação do município de Nova Colinas, 

muitas obras foram construídas, visando a melhorar 

a qualidade de vida de seus habitantes, dentre 

estas, podemos citar a pavimentação da estrada 

(rodovia) que liga Nova Colinas a Fortaleza dos 

Nogueiras, a qual tem a denominação e extensão 

respectivamente de: 

a) MA-006 / 18 Km 

b) MA-138 / 21 Km 

c) MA-135 / 19 Km 

d) MA-132 / 20 Km 

e) MA-136 / 22 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




