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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis 

para rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica ponta grossa de tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição e cargo. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve 
ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este 
é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c) e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar 
apenas uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
11. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-

RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 
11.1. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 

prova no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o 
término das provas. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora do seu início. 
 
 
 
 
 
 

Responsável pela Impressão: Gráfica Lex Ltda 



NOME DO CANDIDATO:                                                                              CARGO: 
INSCRIÇÃO:                                                                                                    ASSINATURA: 
 

2

UM HOMEM DE CONSCIÊNCIA 
 
 Chamava-se João Teodoro, só. O mais pacato e modesto dos homens. Honestíssimo e lealíssimo, com um 
defeito apenas: não dar o mínimo valor a si próprio. Para João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era 
João Teodoro. 
 Nunca fora nada na vida, nem admitia a hipótese de vir a ser alguma coisa. E por muito tempo não quis nem 
_______ o que todos ali queriam: mudar-se para terra melhor. 
 Mas João Teodoro acompanhava com aperto no coração o deperecimento visível de sua Itaoca. 

“Isto já foi muito melhor”, dizia consigo. “Já teve três médicos bem bons – agora só um e bem ruinzote. Já teve 
seis advogados e hoje mal dá serviço para um rábula ordinário como o Tenório. Nem circo de cavalinhos bate mais por 
aqui. A gente que presta se muda. Fica o restolho. Decididamente, a minha Itaoca está se acabando...” 
 João Teodoro entrou a incubar a idéia de também mudar-se, mas para isso necessitava dum fato qualquer que o 
convencesse de maneira absoluta de que Itaoca não tinha mesmo __________ ou arranjo possível. 
 “é isso”, deliberou lá por dentro. ”Quando eu verificar que tudo está perdido, que Itaoca não vale mais nada de 
nada, então arrumo a trouxa e boto-me fora daqui. 
 Um dia aconteceu a grande novidade: a nomeação de João Teodoro para delegado. Nosso homem recebeu a 
notícia como se fosse uma porretada no crânio. Delegado ele! Ele que não era nada, nunca fora nada, não queria ser 
nada, não se julgava capaz de nada... 
 Ser delegado numa cidadinha daquelas é coisa seríssima. Não há cargo mais importante. É o homem que 
prende os outros, que solta, que manda dar sovas, que vai à capital falar com o governo. Uma coisa ___________ ser 
delegado – e estava ele, João Teodoro, de-le-ga-do de Itaoca!... 
 João Teodoro caiu em meditação profunda. Passou a noite em claro, pensando e arrumando as malas. Pela 
madrugada botou-as num burro, montou seu cavalo magro e partiu. 
 – Que é isso, João? Para onde se atira tão cedo, assim de armas e bagagens? 
 – Vou-me embora – respondeu o retirante. – Verifiquei que Itaoca chegou mesmo ao fim. 
 – Mas, como? Agora que você está delegado? 
 – Justamente por isso. Terra em que João Teodoro chega a delegado eu não moro. Adeus. 
 E sumiu. 

Monteiro Lobato 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) se quer – conserto – colossal. 
b) sequer – conserto – colossal. 
c) sequer – concerto – colosal. 
d) siquer – concerto – coloçal. 
 
02 - Analise as alternativas relacionadas ao texto e assinale a incorreta: 
a) Em “...de-le-ga-do de Itaoca”, o autor separou as sílabas para exprimir a entonação especial que João Teodoro deu à 
palavra. 
b) João Teodoro convenceu-se de que Itaoca não tinha mais condições de progresso quando tomou conhecimento de sua 
nomeação à delegado. 
c) João Teodoro abandonou a cidade porque ficou com medo de assumir o cargo de delegado por achar-se incapaz de 
realizar qualquer coisa. 
d) João Teodoro não queria “mudar-se para uma terra melhor” porque não admitia a possibilidade de vier a ser alguma 
coisa na vida. 
 
03 - Em “... a coisa de menor importância no mundo era João Teodoro” comunica uma atitude de João Teodoro. 
Essa atitude é julgada como um defeito: 
a) pelo próprio João Teodoro. 
b) pelo habitantes de Itaoca. 
c) pelo advogado Tenório. 
d) pelo autor do texto. 
 
04 - Assinale a alternativa que classifica corretamente as palavras adeus – ideia – nomeação: 
a) dissílaba – trissílaba – polissílaba. 
b) trissílaba – polissílaba – polissílaba. 
c) trissílaba – trissílaba – trissílaba. 
d) dissílaba – dissílaba – trissílaba. 
 
05 - Assinale a alternativa em que os substantivos quanto ao gênero são uniformes: 
a) médicos – advogados.    c) cavalo – burro. 
b) homem – delegado.    d) rábula – retirante. 
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06 - A mesma regra que justifica a acentuação no vocábulo Tenório aplica-se em: 
a) hipótese – próprio. 
b) notícia – mínimo. 
c) ordinário – crânio. 
d) médicos – também. 
 
07 - “visível” se escreve com “s”. Assinale a alternativa em que as palavras também são escritas com “s”: 
a) difu___o /// inci___ivo. 
b) fimo___e /// di___imo. 
c) desli___e /// di___enteria. 
d) e___ibição /// fu___ileiro. 
 
08 - Um retângulo cuja largura e comprimento medem, respectivamente, 8 cm e 25 cm, possui área de: 
a) 33 cm2. 
b) 66 cm2. 
c) 100 cm2. 
d) 200 cm2. 
 
09 - Michael aplicou um capital de R$ 920,00 à taxa de juros de 1,5% a.m. por um período de 2,5 anos. O 
montante a ser retirado por Michael após esse período será de: 
a) R$ 1334,00. 
b) R$ 1380,00. 
c) R$ 1440,00. 
d) R$ 3450,00. 
 
10 - Matheus, Nilson e Odair possuem, juntos, R$ 126,00. Sabe-se que a quantia pertencente a Matheus 
corresponde a 2/5 do total, e Odair possui R$ 1/3 do total. Nilson possui: 
a) R$ 33,60. 
b) R$ 34,90. 
c) R$ 36,30. 
d) R$ 39,40. 
 
11 - Alicia possui um recipiente cuja capacidade é de 0,07 m3, o que equivale a: 
a) 700 ml de água. 
b) 7 litros de água. 
c) 70 litros de água. 
d) 700 litros de água. 
 
12 - Altair verificou que 5 pedreiros assentaram, juntos, 320 m2 de piso. Considerando-se o mesmo ritmo de 
trabalho, se fossem 8 pedreiros, seriam assentados: 
a) 200 m2 de piso. 
b) 314 m2 de piso. 
c) 440 m2 de piso. 
d) 512 m2 de piso. 
 
13 - Um produto apresenta a seguinte informação em sua embalagem: contém 0,7% de gordura. Considerando 
que nessa embalagem contém 600 g desse produto, a quantidade de gordura presente é de: 
a) 0,42 g. 
b) 4,2 g. 
c) 42 g. 
d) 420 g. 
 
14 - Segundo a Lei Orgânica, o Município poderá: 
a) Realizar serviços de assistência social, diretamente ou por meio de instituições privadas, conforme critérios e 
condições fixadas em lei municipal. 
b) Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 
c) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 
d) Utilizar tributos com efeito de confisco. 
 
15 - Nos termos da Lei Orgânica, outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem 
interesse público justificado se refere a: 
a) Competência do Município. 
b) Vedação estabelecida para o Município. 



NOME DO CANDIDATO:                                                                              CARGO: 
INSCRIÇÃO:                                                                                                    ASSINATURA: 
 

4

c) Ato administrativo de competência da Secretaria Municipal de Administração. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
16 - Segundo a Lei Orgânica, cada legislatura da Câmara Municipal terá duração de: 
a) 02 anos. 
b) 03 anos. 
c) 04 anos. 
d) 05 anos. 
 
17 - Segundo a Lei Orgânica o vereador que não tomar posse na sessão especial designada para este fim no prazo 
de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela maioria de 2/3 da Câmara Municipal: 
a) Será advertido e tomará posse na primeira reunião da Câmara. 
b) Tomará posse assim que possível em sessão designada pelo Prefeito Municipal. 
c) Sofrerá processo administrativo de sindicância. 
d) Perderá o mandato. 
 
18 - As normas do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Estância, segundo a Lei nº 1283/2007: 
a) Em nenhuma hipótese serão aplicadas aos empregados contratados com base na Lei nº 1283/2007. 
b) Sempre serão aplicadas aos empregados contratados com base na Lei nº 1283/2007. 
c) Serão aplicadas aos empregados contratados com base na Lei nº 1283/2007, no que se refere aos deveres e vedações, 
bem como a responsabilização civil e administrativa. 
d) Somente serão aplicadas aos empregados contratados com base na Lei nº 1283/2007, que estão enquadrados no 
regime estatutário. 
 
19 - A Lei nº 1491/2011 dispõe: 
a) Sobre a alteração da Lei nº 1283/2007. 
b) Sobre a alteração da Lei Orgânica do Município de Estância. 
c) Sobre a alteração do Estatuto dos Servidores Públicos de Estância. 
d) Sobre a criação de cargos públicos para a Câmara Municipal do Município de Estância. 
 
20 - A ponte Gilberto Amado, ligará Estância a que outro Município? 
a) Indiaroba. 
b) Itaporanga d’Ajuda. 
c) Salgado. 
d) Santa Luzia do Itanhi. 
 
21 - Em que ano a “Povoação de Estância” foi emancipada e ganhou o “status” de “Vila”? 
a) 1.808. 
b) 1.811. 
c) 1.813. 
d) 1.831. 
 
22 - No ano de 1.832 entrava em circulação o Jornal “Recopilador Sergipano”, sendo este o: 
a) Primeiro jornal distribuido gratuitamente no Brasil. 
b) Primeiro jornal editado na Região Nordeste. 
c) Primeiro jornal editado no Estado (à época Província) de Sergipe. 
d) Nenhuma alternativa completa o enunciado da questão. 
 
23 - Oficialmente, quando ocorreu a primeira penetração no território onde hoje localiza-se o Município de 
Estância? 
a) Entre os anos de 1.599 e 1.601. 
b) Não há registro oficial para uma data e/ou época, apenas suposições que tal fato se deu entre o final do Século XVI e 
o início do Século XVII. 
c) No final do Século XVI. 
d) No início do Século XVII. 
 
24 - Quem nasce em Estância é: 
a) Estancianense. 
b) Estanciano. 
c) Estanciense. 
d) Estancionense. 
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25 - Decibelímetro: 
a) Quando acoplados ao escapamento do veículo em funcionamento, esses aparelhos medem as concentrações dos 
principais gases resultantes da combustão.  
b) Dispositivo que mede, por comparação, a quantidade de fumaça que o veículo está emitindo. 
c) Aparelho que mede, em decibéis, o nível de ruído emitido pelo veículo, tanto pelo escapamento quanto pelos 
equipamentos de som.  
d) Nenhuma das anteriores. 
 
26 - A indústria automobilística brasileira investe alto em alternativas de combustíveis menos poluentes ao meio 
ambiente, qual das opções a seguir vêm sendo estudada e representa ser a opção menos poluente de todas? 
a) Álcool. 
b) Biodiesel. 
c) Gás Natural Veicular (GNV). 
d) Hidrogênio e/ou elétrico.  
 
27 - Em acidente de trânsito, depois de solicitado o socorro, quando o socorro chegar, informar ao socorrista: 
I - Condições de trânsito no local. 
II - Descrição da ocorrência. 
III - Primeiros socorros que foram aplicados. 
IV - Outras informações que chegaram ao seu conhecimento. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
28 - Quanto antes acionar o socorro, maiores serão as chances de as vítimas sobreviverem. Alguns números de 
telefones são os mesmos em todas as localidades do Brasil, que número aciona os bombeiros? 
a) 190. 
b) 191. 
c) 192. 
d) 193.  
 
29 - Existem critérios internacionalmente aceitos no que se refere à abordagem para prestar primeiros socorros 
a uma vítima. As principais etapas são, menos: 
a) Avaliação primária ou avaliação inicial do paciente. 
b) Finalização dos sinais vitais.  
c) Avaliação secundária. 
d) Procedimentos emergenciais (parada cardiorrespiratória, estado de choque, hemorragias, fraturas, etc.). 
 
30 - Sempre que a vítima estiver impossibilitada de respirar, poderá morrer ou ter danos irreversíveis no 
cérebro. Quando notada qualquer obstrução na passagem do ar, nunca se deve: 
a) Posicionar a cabeça da vítima, com o queixo abaixado para facilitar a respiração.  
b) Abrir a boca da vítima e, com os dedos, remover dentaduras, próteses, restos de alimentos, sangue, líquidos e outros 
objetos que possam estar obstruindo as vias aéreas. 
c) Lembrar-se de que, em todo acidente de trânsito, é preciso considerar a possibilidade de fratura de coluna cervical. 
Assim, todos os movimentos de cabeça e pescoço devem ser evitados, pois poderão causar lesões na medula, com serias 
conseqüências para a vítima. 
d) Vitimas de queda da “própria altura”, também deve-se suspeitar de lesão na coluna cervical. 
 
31 - Acidentes em curvas são muito frequentes, devido principalmente aos seguintes fatores: 
I - Curvas mal projetadas ou mal construídas, que apresentam inclinação de pista que “jogam o veículo para 
fora”, que começam abertas e se acentuam no final entre outros tipos igualmente perigosos. 
II - Falta de visibilidade. 
III - Velocidade incompatível com a acentuação da curva. 
IV - Curva com pista irregular ou escorregadia. 
V - Falta de sinalização apropriada. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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32 - Segundo o CTB - Código de Trânsito Brasileiro, qual o mínimo que a luz deve ser mantida acesa sobre 
condição adversa de neblina? 
a) Luz de posição.    c) Luz alta. 
b) Luz de seta.    d) Luz de reflexão. 
 
33 - Qual dos seguintes itens faz parte do sistema de direção em veículos automotores? 
I - Caixa de direção. 
II - Barra de direção. 
III - Câmbio de direção. 
IV - Mola de direção. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
34 - Em veículos automotores, qual a função do Manômetro? 
a) Indicar o nível de óleo do Cárter.  
b) Indicar quantos quilômetros percorreu o veículo desde a fabricação. 
c) Indicar a temperatura da água de arrefecimento do motor. 
d) Indicar a quantidade aproximada de combustível. 
 
35 - Segundo o Art. 96 do CTB – Código de Trânsito Brasileiro, os veículos classificam quanto: 
a) Espécie, tração e categoria.    c) Tamanho, marca e força motriz. 
b) Modelo, cor e ano de fabricação.  d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
36 - Na condução do veículo, qual dos documentos não é de porte obrigatório? 
a) CRV – Certificado de Registro do Veículo.  
b) CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. 
c) CNH – Carteira Nacional de Habilitação. 
d) PPD – Permissão Para Dirigir. 
 
37 - Ser habilitado no mínimo, dois anos na categoria “B”, ter mais de 21 anos e ser aprovado em exame de 
aptidão física e mental, não ter sido multado por infração grave ou gravíssima, nem ser reincidente em multa por 
infração média nos últimos 12 meses e realizar curso prático de 15 horas/aula, sendo três delas à noite e teste de 
direção veicular. São requisitos para habilitação na categoria: 
a) A. 
b) C. 
c) D.  
d) E. 
 
38 - Leia o texto e indique a alternativa incorreta: 
Dirigir exige grande responsabilidade. O condutor deve estar sempre atento e utilizar as duas mãos, dominando 
totalmente o veículo e: 
a) Conduzir o veículo pelo lado esquerdo das vias, salvo em situações justificadas e devidamente sinalizadas.  
b) Não arrancar bruscamente e manter distância de segurança lateral e frontal dos demais veículos e do bordo da pista. 
Lembre-se de que a distância segura depende da velocidade, do tipo de piso e das condições locais de trânsito. 
c) Não trafegar em pistas sinalizadas como exclusivas para outros tipos de veículos. 
d) Em vias com faixa de mesmo sentido, as da direita são destinadas aos veículos mais lentos e de maior porte; as faixas 
da esquerda são utilizadas para ultrapassagem e deslocamento de veículos mais rápidos, devendo todos respeitarem o 
limite de velocidade máximo definido para a via. 
 
39 - Que multa recebe o condutor que for flagrado usando o fone de ouvido do celular enquanto dirigi? 
a) Nenhuma. 
b) Média.  
c) Grave. 
d) Gravíssima. 
 
40 - Qual das seguintes infrações não é considerada de natureza gravíssima? 
a) Ameaçar pedestres ou veículos que cruzam a via. 
b) Transportar criança sem tomar as medidas de segurança necessárias. 
c) Transitar em qualquer via em velocidade entre 20% a 50% superior a máxima permitida.  
d) Não reduzir ao aproximar-se de passeatas, cortejos, aglomerações, desfiles, hospitais, escolas, estações de 
embarque/desembarque. 




