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Leia a fábula abaixo e responda às questões de 01 a 03: 

O corvo e o jarro 

Um corvo, quase morto de sede, foi a um jarro, onde 
pensou encontrar água. Quando meteu o bico pela borda 
do jarro, verificou que só havia um restinho no fundo. Era 
difícil alcançá-lo com o bico, pois o jarro era muito alto. 
Depois de várias tentativas, teve que desistir desesperado. 
Surgiu, então, uma ideia em seu cérebro. Apanhou uma 
pedrinha e jogou-a no fundo do jarro. Jogou mais uma e 
muitas outras. Com alegria verificou que a água vinha, aos 
poucos, se aproximando da borda. Jogou mais algumas 
pedrinhas e conseguiu matar a sede, salvando a vida. 
Moral: Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 
 
                                                                                                                           
 

 
 

O narrador diz que o corvo estava quase morto pelo 
seguinte fato:  
 

a) Estava sem ideia para encontrar água e comida. 
b) Precisava desesperadamente de alimento. 
c) Não conseguia alcançar a água para beber. 
d) Não tinha forças para comer. 
e) Não tinha tempo para pensar em uma maneira de 

beber água. 
                                                                                                                
 

 
 

A moral dessa fábula poderia ser também; 
 

a) Quem tudo quer, tudo perde. 
b) Quem ama o feio, bonito lhe parece 
c) Onde a força falha, a inteligência vence. 
d) Ri por último quem ri melhor. 
e) Trate o outro tal como deseja ser tratado. 
                                                                                                                            
 

 
 

Leia as frases abaixo e marque a alternativa que traz a 
correta classificação dos tipos de frases: 

1. O jarro era muito alto. 
2. O corvo não vai conseguir beber. 
3. E você, gostou da ideia do corvo? 
4. Que inteligência! 
 

a) Interrogativa, negativa, afirmativa e exclamativa. 
b) Afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa. 
c) Exclamativa, negativa, interrogativa, afirmativa. 
d) Afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa. 
e) Negativa, interrogativa, exclamativa, afirmativa. 
                                                                                                                          

 

f)  
 

A mesma regra de acentuação da palavra infância 
observa-se em: 

a) Econômico 
b) Tênis 
c) Flâmula 
d) Papéis 
e) Indivíduo 
 
 

                                                                            

 
 

As palavras nobel,  nível   e rubrica  são respectivamente: 

a) Oxítona – oxítona – proparoxítona 
b) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 
c) Paroxítona –oxítona – paroxítona 
d) Oxítona- paroxítona – paroxítona  
e) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
_______________________________________________ 

Leia as quadras abaixo e responda às questões 06 e 07: 

Quadras Populares 
 
Você me mandou cantar 
Pensando que eu não sabia 
Pois eu sou que nem cigarra 
Canto sempre todo dia. 
 
             ... 
 
Já fui galo, já cantei 
Já fui dono do terreiro 
Não me importo que outras cantem 
Onde eu já cantei primeiro. 
 

(Azevedo, Ricardo. Bazar do Folclore, São Paulo: Ática, 2007.) 
 
                                                                                                                            
 

 
 

As duas quadras falam: 

a) da arte de cantar. 
b) de quem não sabia cantar. 
c) do galo cantor dono do terreiro. 
d) de quem canta como cigarra. 
e) da arte de cantar no futuro. 
 
                                                                                                                            
 

 
 

Na segunda quadra, o poeta assume-se como galo em 
que tempo? 
 
a) no passado. 
b) no momento que ele está ausente. 
c) no futuro. 
d) no presente. 
e) no futuro do presente 

 
 

f)  
 

A alternativa que completa corretamente a frase quanto à 
relação grafia/significado é: 
O grande ______ da ______ é que ela não foi orientada 
pelo bom _______. 
 
a) Mau – discussão – senso 
b) Mau – discussão – censo 
c) Mal – discução – senço 
d) Mal – discussão – senso 
e) Mau – discução – censo 
 
                                                                                                                            

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 
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QUESTÃO 04 
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QUESTÃO 08 
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Em uma das frases a seguir foram suprimidos os acentos 
gráficos, identifique-a: 

a) Os irmãos param de repente, procuram os pares e se 
dão as mãos. 

b) A criança não pode continuar a agir de acordo com 
sua vontade. Necessita socializar-se para crescer. 

c) Pela manhã, Marilia não pode comer a pera que 
levou para o lanche. O porque? Porque na fruta 
encontrou vários vermes. 

d) Pelo que dizem os amigos, Maria foi para a cidade de 
seus pais. 

e) Ana comprou muitas peras e uma maçã para poder 
preparar uma fornada de tortas. 

 
                                                                                                                        
 

 
 
Classificam-se como substantivos as palavras destacadas 
nas frases abaixo, exceto  em: 

a) “... visava a me acostumar à morna tirania...” 
b) “... Adeus, volto para meus caminhos...” 
c) “... conheço até alguns automóveis...” 
d) ”... todas essas coisas se apagarão em 

lembranças...” 
e) ”... o idiota com quem os moleques mexem...” 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 
 

 

 

De acordo com a Lei nº 9503/97, Trânsito? 
 
a) Refere-se à utilização das vias, apenas, por veículos 

para fins de circulação, parada, estacionamento e 
operação de carga ou descarga 

b) Refere-se à utilização das vias por pessoas, veículos 
e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, 
para fins de circulação, parada, estacionamento e 
operação de carga ou descarga 

c) Refere-se à transitação de pessoas, ciclistas e 
veiculas em ruas e avenidas. 

d) É toda forma de transporte de um local para outro de 
pessoas, animais e veículos 

e) É a forma de transporte de um local para outro em 
todas as vias, sejam elas públicas ou privadas. 

 
                                                                                                                        
 

 
 
De acordo com o Sistema Nacional de Trânsito é 
considerado Via Terrestre: 
 
a) Lagos 
b) Mar 
c) Praias abertas à circulação pública 
d) Pastos 
e) Montanhas 
 
 

                                                                                                                        

 
 
De acordo com o Código que rege o Trânsito brasileiro é 
correto afirmar que, EXCETO: 
 
a) Os órgãos e entidades de trânsito darão prioridade a 

defesa da vida 
b) Em casos de incidentes com condutores estrangeiros, 

não se aplicadas as disposições deste Código 
c) O trânsito, em condições seguras, é um direito de 

todos e dever dos órgãos e entidades componentes 
do Sistema Nacional de Trânsito 

d) Compete ao COTRAN coordenar os órgãos do 
Sistema Nacional de Trânsito 

e) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias 
públicas, o condutor deverá verificar a existência de 
boas condições de funcionamento de equipamentos 
obrigatórios 

                                                                                                                        
 

 
 
Segundo o Código de Trânsito, ao efetuar a 
ultrapassagem, o condutor deverá: 
 
a) Indicar ou não com antecedência a manobra 

pretendida 
b) Fazer uso obrigatório da luz/pisca indicadora do 

veículo sempre associado ao meio de gesto 
convencional de braço 

c) Aproximar-se lateralmente do usuário ou usuários aos 
quais ultrapassa 

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

e) Obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou 
 
                                                                                                                      
 

 
 
Marque a alternativa que apresenta uma Obrigação para 
condutores de veículos: 
 
a) O condutor deverá sempre que possível abandonar na 

via, objetos ou substâncias que obstruam o trânsito 
b) Realizar ultrapassagens em curvas com boa 

visibilidade 
c) O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de 

seu veículo, dirigindo-o com atenção 
d) O condutor deverá aumentar a aceleração sempre 

que um outro indicar que vai ultrapassá-lo 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
                                                                                                                        
 

 
 
Um Motorista NÃO pode realizar ultrapassagens: 
 
a) Pela esquerda, retornando à sua mão o mais rápido 

possível 
b) Em espaços com sinalização de ultrapassagem 

permitida 
c) Quando há ampla visão e segurança para realizá-la 
d) Seguindo as normas para se efetivar ultrapassagem 
e) Nas interseções e suas proximidades 
                                                                                                     

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 
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Sobre o uso de Luzes em veículos é correto afirmar: 
 

a) Nas vias não iluminadas o motorista deve usar luz 
alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou segui-lo 

b) O motorista deverá utilizar o pisca - alerta apenas 
quando a regulamentação da via assim determinar 

c) Manter acesa a luza da placa durante a noite é 
optativo 

d) Em situações de embarque ou desembarque de 
passageiros, a noite, as luzes do veículo devem ser 
apagadas  

e) Todas as alternativas estão corretas 
 
                                                                                                                        
 

 
 

Para execução de uma manobra o Motorista deve estar 
atento a: 
 

a) Sua direção 
b) Sua amplitude de visão 
c) Sua velocidade 
d) Demais usuários 
e) Todas as alternativas estão corretas 
                                                                                                                        
 

 
 

O Código de Sinalização do Trânsito é composto por: 
 

a) Placas, Inscrições nas Vias, Sinais Luminosos e 
Sonoros, Gestos e Sons 

b) Placas, Faixas, Circunferências, apito e Equipamentos 
de Segurança 

c) Sinais de Trânsito, Agentes de Trânsito e Placas 
d) Rodovias Federais, Estaduais e Municipais 
e) Sentidos, Distância, Quilometragem, apito e Agentes 

de Trânsito 
 
                                                                                                                       
 

 
 

A função da Sinalização Semafórica/ Sinais Luminosos: 
 

a) Controlar a velocidade dos veículos 
b) Impedir ultrapassagens 
c) Permitir a ultrapassagem 
d) Controlar os deslocamentos 
e) Estilizar o trânsito 
 
                                                                                                                       
 

 
 

Sobre os Gestos do Agente de Trânsito é correto afirmar: 
 

a) Não interfere no deslocamento de pedestres 
b) Prevalece sobre as regras de circulação e as normas 

definidas por outros sinais de trânsito 
c) Ocorrem principalmente com o uso das pernas 
d) Determina a passagem de veículos de grande porte, 

apenas 
e) São usados apenas em situação de fiscalização 

 
                                                                                                                        
 

 
 

São Veículos de registro obrigatório pelo Código de 
Trânsito Brasileiro, EXCETO: 
 

a) Automotor 
b) Bélico 
c) Elétrico 
d) Articulado 
e) Reboque 
                                                                                                                        

 

 
 
NÃO poderá ser Expedido Novo Certificado de Veículo 
quando: 
 

a) For transferido o veículo 
b) O proprietário mudar o município de domicílio 
c) Houver débitos fiscais, multas de trânsito e ambientais 
d) Houver mudança de categoria 
e) Houver qualquer alteração na característica do veículo 
 
                                                                                                                        
 

 
 
É exigido para a Condução Coletiva de Escolares: 
 

a) Registro como veículo passeio 
b) Inspeção bienal dos equipamentos de segurança 
c) Pintura no veículo de faixa horizontal com o nome 

Escolar em vermelho 
d) Equipamento registrador instantâneo inalterável de 

velocidade e tempo 
e) Cintos de segurança em número superior a lotação 
                                                                                                                        
 

 
 
Sobre os requisitos para Habilitação de Motorista marque 
a alternativa correta: 
 

I- Ser penalmente imputável 
II- Saber ler, apenas 
III- Possuir Carteira de Identidade ou equivalente 
 

a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas os itens I e III estão corretos 
c) Apenas os itens I e II estão corretos 
d) Apenas o item III está correto 
e) Todos os itens estão corretos 
                                                                                                                        
 

 
 
As alternativas abaixo apresentam penalidades a serem 
aplicadas as Infrações de trânsito, EXCETO: 
 

a) Multa 
b) Advertência por escrito 
c) Suspensão do direito de dirigir 
d) Destruição do veículo 
e) Cassação da CNH 
                                                                                                                       
 

 
 
Ter o Veículo estacionado nas esquinas é uma Infração 
Média. Qual a Penalidade e medida Administrativa a 
serem tomadas: 
 

a) Multa e Recolhimento da CNH 
b) Advertência Verbal e remoção do Veículo 
c) Multa e Não há Medida Administrativa 
d) Multa e Advertência Verbal 
e) Multa e Remoção do Veículo 
                                                                                                                        
 

 
 

São considerados Crimes de Trânsito, EXCETO: 
 

a) Lesão Corporal Culposa 
b) Transportar crianças sem observância das normas de 

segurança 
c) Embriaguez ao volante 
d) Participação em competição não autorizada 
e) Todas as alternativas estão corretas 
                                                                                                                        

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 
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QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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O Óleo Lubrificante desempenha importantes funções 
dentro do motor. Marque a alternativa que NÃO apresenta 
uma função do Óleo Lubrificante: 
 

a) Lubrificar 
b) Refrigerar/Reduzir o aquecimento 
c) Promover corrosão 
d) Remover Impurezas 
e) Vedação da Câmara de Combustão 
                                                                                                                        
 

 
 
Marque a alternativa Correta, sobre um procedimento que 
o Motorista deverá tomar, se possível, após um Acidente 
de Trânsito: 
 

a) Fazer a remoção das vítimas do local 
b) Evadir-se do local do acidente 
c) Oferecer água as vítimas 
d) Realizar ações precipitadas 
e) Solicitar Socorro 

 

 

                                                                                                          
 

 
 
Os jogos olímpicos são considerados o evento esportivo 
mais importante e duradouro da historia. O primeiro 
desses jogos, historicamente comprovado, data de 776 
a.C. Em 1896 foram realizados em Atenas, na Grécia, os 
primeiros jogos Olímpicos da era moderna. Desde então, 
com exceção de 1940-1944, período da segunda Guerra 
Mundial, os jogos Olímpicos, são realizados a cada quatro 
anos. A imagem a baixo é do cartaz oficial dos jogos 
Olímpicos de Roma. Em qual ano aconteceu esse evento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 1960    
b) 1950   
c) 1940     
d) 1954     
e) 1970   

 
 

 
                                                                                                    

 

 
 

Carlos é taxista. Ele percebeu que durante um mês, nos 
dias de chuva, o valor recebido foi o dobro dos dias que 
não choveu. Se ele trabalhou 22 dias no mês considerado 
dos quais 6 foram de chuva e recebeu R$ 90,00 em cada 
um dos outros dias. Quanto ele recebeu durante o mês? 
 
a) R$ 2880,00   
b) R$ 2520,00    
c) R$ 2160,00 
d) R$ 3960,00  
e) R$ 2820,00 

 
                                                                                                              
 

 
 
José pediu emprestado R$ 835,00 para seu irmão. No mês 
passado ele pagou R$ 160,00 desta dívida e pretende 
pagar mais R$ 130,00 nesse mês e o restante parcelar em 
cinco parcelas iguais. Qual o valor que ficará para cada 
parcela? 
 
a) R$ 111,00    
b) R$ 110,00   
c) R$ 105,00     
d) R$ 109,00 
e) R$ 115,00  
 
                                                                                                              
                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

Rascunho  
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Analise o texto: 
 

Toda a noite, João, que tem 10 anos de idade, vai dormir 
às 20 horas para acordar às 6 horas da manhã e ir à 
escola. O horário que ele entra na escola é às 7:30h e leva  
½ caminhando para chegar até à escola. João tem cinco 
aulas por dia, e cada aula dura ¾ de hora. 
 

Com base no texto responda:   
Quanto tempo dura cada aula de João? 
a) 50min 
b) 35min    
c) 40min     
d) 45min     
e) 55min 
                                                                                                              
 

 
 

Pedro foi a uma loja de artigos esportivos e comprou os 
itens nas quantidades indicadas abaixo. 

 

Produto e 
quantidade 
adquirida 

1 Bola 
de 
futebol 

2 pares 
de 
chuteiras 

3 pares 
de 
meias 

1 par de 
luva de 
goleiro 

Preço por 
unidade 

R$32,00  R$120,00  R$35,00  R$25,00  

 

Pedro deu R$120,00 de entrada e o resto parcelou em 
quatro prestações iguais. Qual das expressões numéricas 
representa o valor que Pedro irá pagar em cada uma das 
prestações? 
 

a) 120-[(2×120+32+3×35+25)]÷4 
b) [(2×120+32+3×35+25)]-120÷4 
c) [(2×120+32+3×35+25)]÷4 
d) [2×(120+32+3×35+25)]-120÷4 
e) [(2×120+32+3×35+25)-120]÷4 

 

                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
 

 
 
Marque a alternativa que apresenta a qual município do 
Pará pertencia Sapucaia, antes da Lei Estadual nº 5.961: 
 

a) Parauapebas 
b) Araguaiana 
c) Eldorado dos Carajás 
d) Xinguara 
e) São Geraldo do Araguaia 
 
                                                                                                              
 

 
 

O município de Sapucaia pertence a que região do Pará: 
 

a) Xingu 
b) Araguaia 
c) Carajás 
d) Tapajós 
e) Lago de Tucuruí 
 
                                                                                                     
 

 
 

A instalação oficial de Sapucaia deu-se no dia 01 de 
janeiro de 1997, assumindo a prefeitura: 
 

a) Simão Jatene 
b) Manoel Josino 
c) José Augusto Marinho 
d) Vany Furtado 
e) Fernandes Figueiredo 
 
                                                                                                              
 

 
 
 A Câmara Municipal de Sapucaia está localizada na: 
 

a) Av. Principal 
b) Rua dos Eucaliptos 
c) Rua Dália 
d) Av. Sapucaia 
e) Rua das Castanheiras 
 
                                                                                                              
 

 
 

A economia de Sapucaia é baseada principalmente: 
 

a) No extrativismo e mineração 
b) Mineração e agropecuária 
c) Indústria e serviços 
d) Agropecuária e serviços 
e) Todas as alternativas estão corretas 

 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

Rascunho  

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




