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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 03 (TRÊS) 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 

 
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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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 

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. 
 

                             

 
                                            
 

 

Leia esta certidão de nascimento para responder às questões de 1 a 6. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 

1. Leia os significados das seguintes palavras usadas na certidão de nascimento. Depois, assinale a afirmativa 

correta: 

lavrar: 1. sulcar a terra com arado, 

cultivar; 2. registrar por escrito, 

escrever, redigir. 

assento: 1. objeto ou lugar onde alguém 

se senta; 2. tampo de cadeira, banco; 3. 

termo ou ato oficial. 

 

Na certidão de nascimento, a palavra               

A) Lavrado foi usada com o significado 1. 

B) Assento foi usada com o significado 2. 

C) Lavrado e a palavra assento foram usadas com o significado 2. 

D) Lavrado foi usada com o significado 2; e a palavra assento, com o significado 3. 

E) Lavrado não tem significado no quadro acima 

 

2. A certidão de nascimento lida é de Cecília Mendes. Observando os dados numéricos que oficializam o nascimento 

dessa criança, é incorreto afirmar que: 

A) Até a data em que Cecília nasceu, o cartório já havia preenchido completamente 206 livros de registro de 

nascimentos; 

B) Cecília faz aniversário em 9 de agosto; 

C) Cecília nasceu no período da noite;  

D) Na data em que Cecília nasceu, a mãe dela tinha 28 anos; 

E) Nenhuma das alternativas está correta 

 

3. Analisando os nomes dos pais e avós de Cecília, é correto afirmar que: 
 

A) O sobrenome de Cecília veio da avó materna e do avô paterno. 

B) O nome de solteira da mãe de Cecília era Carolina Prado Mendes.  

C) Caso Cecília também usasse o sobrenome dos avós maternos, seu nome completo seria Cecília Prado Mendes.  

D) O sobrenome Mendes veio da mãe de Cecília. 

E) O nome do pai de Cecília era composto por mais de três sobrenomes. 

 

4. Releia os seguintes trechos da certidão, observando as palavras em destaque: 

I. Certifico que, do livro, folha e termo citados de ASSENTO DE NASCIMENTOS, deste ofício, consta que foi lavrado 
hoje o assento de nascimento de CECÍLIA MENDES. 

II. ... nascida no dia nove de agosto de dois mil e quatro (09/08/2004), às oito horas e  

  quarenta e cinco minutos (08:45h), na Maternidade Santa Clara, nesta capital. 

III. ... residentes e domiciliados à Av. Iguaçu, 552, Água Verde, nesta cidade.  

IV. Observação: Termo lavrado nesta data. Primeira via expedida. 

 

Assinale a alternativa incorreta: 

A) No trecho I, a palavra em destaque se refere ao dia 09 de agosto de 2004.  

B) No trecho II, a palavra em destaque se refere à cidade de São Paulo. 

C) No trecho III, a palavra em destaque se refere à cidade de Curitiba. 

D) No trecho IV, a palavra em destaque se refere ao dia 09 de agosto de 2004. 

E) No trecho I a palavra em destaque se refere à maternidade. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 

5. Considerando as palavras que indicam os locais de nascimento de Cecília e de sua família, assinale a afirmativa 

correta: 

A) Cecília é curitibana 

B) A mãe de Cecília é mineira. 

C) O pai de Cecília é pernambucano. 

D) Cecília e seus pais são paranaenses. 

E) Os avós paternos de Cecília são paulista 

 

6. O nascimento especificado no registro foi de Cecília, esta palavra é um substantivo classificado como: 

A) Comum 

B) Próprio 

C) Coletivo 

D) Composto 

E) Derivado 

 

7. Assinale a alternativa em que há um dígrafo. 

A) Assento 

B) Ofício 

C) Feminino 

D) Maternidade 

E) Empresário 

 

8. Em que alternativa há um encontro vocálico? 

A)  Saúde 

B) Filha 

C) Lavrado 

D) Nascimento 

E) Domiciliado  

 

9. Assinale a alternativa em que todas as palavras tenham encontro consonantal. 

A) Livro – lavrado – quatro – primeira 

B) Clara – empresário – domiciliados 

C) Natural – portador – pela – foi 

D) Expedida – declaração – avós 

E) Capital – horas – hoje – agosto  

 

10. O nascimento é registrado em um livro. Se desta última palavra formarmos a palavra livraria podemos classificar 

esta última como um substantivo: 

A) Primitivo 

B) Próprio 

C) Composto 

D) Derivado 

E) Coletivo 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                       QUESTÕES DE 11 A 30 
 

 
 

 

11. Quais os componentes exclusivamente pertencentes ao sistema de arrefecimento do motor? 

A) Bomba d’água, válvula termostática, reservatório de expansão. 

B) Radiador, galerias de resfriamento, junta homocinética. 

C) Bomba d’água, correia de acionamento, sensor de temperatura. 

D) Radiador, sensor de temperatura, sensor de detonação. 

E) Radiador, Carter, sensor de temperatura.  

 

12. De acordo com as noções de primeiros socorros no trânsito, assinale as opções corretas: 

I. Em um acidente com vítimas, quando possível, devemos manter o tráfego fluindo. 

II. Ao utilizar o extintor de incêndio de um veículo, o jato de seu conteúdo deverá ser dirigido para o alto das 

chamas, com movimentos verticais. 

III. Para controlar uma hemorragia externa de um ferimento indica-se fazer uma compressão no local do ferimento 

com gaze ou pano limpo. 

IV. Em caso de acidente, a distância correta para iniciar a sinalização em uma avenida com velocidade máxima 

permitida de 60 km/h é de 30 passos largos ou 30 metros. 

Estão corretas as afirmativas: 

A) I, II e IV 

B) I e IV 

C) I e III 

D) II, III e IV 

E) I, II, III e IV 

 

 

13. A parada obrigatória indicada pela seguinte é uma placa de: 

A) Advertência 

B) Aviso sonoro 

C) Regulamentação 

D) Placa de trânsito audiovisual 

E) De serviços auxiliares 

 

14. Os sinais sonoros são os apitos do policial ou agente de trânsito. Considerando que o trânsito está impedido em 

todas as direções, o agente dará: 

A) Um silvo longo 

B) Um silvo longo e um breve 

C) Um silvo breve 

D) Dois silvos breves 

E) Três silvos longos 
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15. As placas abaixo representam, respectivamente: 

 

 

 

 

 

A) Curva acentuada em “S”à direita, via lateral à esquerda. 

B) Mão dupla adiante, pista dividida. 

C) Pista dividida, Curva acentuada em “S” à direita. 

D) Fim de pista dupla, curva a esquerda. 

E) Estreitamento de pista, curva acentuada à esquerda. 

 

16. A seguinte                placa indica: 

 

A) Pista perto de palmeiras 

B) Fazenda de coqueiros próxima 

C) Aeroporto nas proximidades 

D) Passagem sinalizada por palmeiras 

E) Vento lateral 

 

17. Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir constitui infração: 

A) Gravíssima. 

B) Grave. 

C) Média. 

D) Leve. 

E) Levíssima.  

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA 

A)  A prática de lesão corporal culposa na direção de um automóvel é crime de trânsito. 

B) A indicação do semáforo se sobrepõe aos demais sinais, inclusive ao agente de trânsito. 

C) Quem dirige veículo com a habilitação cassada, gerando perigo de dano, comete crime de trânsito. 

D)  Infração gravíssima com pena de multa e suspensão do direito de dirigir ocorre quando se dirige ameaçando os 

pedestres que estejam atravessando a via pública. 

E) A dignidade da pessoa humana e a igualdade de direitos são alguns princípios básicos para a melhoria do 

convívio social e da qualidade de vida nas relações no trânsito. 

 

19. A velocidade máxima onde não há sinalização de velocidade em vias urbanas locais é: 

A) 20 Km/h 

B) 30 Km/h 

C) 40 Km/h 

D)  60 Km/h 

E) 80 Km/h 



                                                                                                                     

 

 
 Cargo: MOTORISTA                                                         ~ 7 ~                                                 Instituto Machado De Assis 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 

20. Imagine a seguinte situação hipotética. Você está dirigindo seu veículo e encontram crianças, pessoas idosas ou 

portadores de deficiência, atravessando a via, você deverá: 

A) Parar o veículo e facilitar a travessia 

B) Parar o veículo e não facilitar a travessia 

C) Não parar o veículo e não facilitar a travessia 

D) Não parar o veículo e facilitar a travessia 

E) Aumentar a velocidade do veículo 

 

21. Esta é uma placa de regulamentação que: 

 

A) Permite a ultrapassagem 

B) Proíbe o condutor de realizar retorno à esquerda 

C) Proíbe o condutor de realizar retorno à direita 

D) Proíbe o condutor de realizar conversão à direita 

E) Proíbe o condutor de realizar conversão à esquerda 

 

22. Assinale a alternativa INCORRETA 

A) As placas de identificação de atrativos turísticos têm forma retangular, fundo azul, orla interna e legendas brancas 

e pictograma com fundo branco e figura preta. 

B) Um dos objetivos da sinalização de regulamentação usada nas vias é informar sobre proibições e obrigações do 

condutor do veículo. 

C) O trânsito é a movimentação e a imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. 

D) O motorista que danificar a via de trânsito com o veículo comete infração gravíssima e tem pena de multa. 

E) As infrações gravíssima e leve acarretam a perda de 7 e 3 pontos, respectivamente, para o condutor do veículo. 

 

23. Primeiros socorros são uma série de procedimentos simples com o intuito de manter vidas em situações de 

emergência, feitos por pessoas comuns com esses conhecimentos, até a chegada de atendimento médico 

especializado. Imaginando que você chegou ao local de um acidente, e percebeu que a vítima apresentava 

sintomas como: ausência de movimentos respiratórios, de pulso e de batimentos cardíacos, você pode suspeitar 

de: 

A) Parada cardíaca e respiratória 

B) Parada traumática 

C) Apneia 

D) Traumatismo craniano 

E) Traumatismo lombar 

 

24. O Código de Trânsito Brasileiro – CTB assinala os tipos de infrações como 

A) Leve, média, grave e gravíssima. 

B) Leve, média, pesada e pesadíssima. 

C) Leve, média, grave e seríssima. 

D) Leve, grave, pesada e pesadíssima. 

E) Leve, grave, pesada e seríssima. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
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25. A foto abaixo é de um tubo propulsor. Qual a sua função? 

 

 

A) Aumentar a capacidade de frenagem do veiculo. 

B) Fornecer equilíbrio adicional ao veiculo 

C) Diminuir o desgaste do diferencial. 

D) Aumentar a potência dos pneus 

E) Fornecer impulsão adicional ao veiculo. 

 

 

 

 

26. Você está hipoteticamente dirigindo seu carro por uma rodovia quando em um dado momento seu carro para por 

um defeito. Qual a primeira providência que você toma? 

A) Abrir o capô. 

B) Desligar a bateria. 

C) Sinalizar o local com o triângulo. 

D) Contatar socorro. 

E) Permanece dentro do veículo independente do local em que o carro parou 

 

27. A peça abaixo é uma biela. Qual a função dela em um motor de veículo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Transformar o movimento retilíneo alternado do Pistão em movimento circular continuo do eixo do motor. 

B) Auxiliar na refrigeração do motor. 

C) Transformar a corrente continua da bateria em corrente alternada. 

D) Transportar o lubrificante até os cilindros. 

E) Auxiliar na o movimento crescente de uma peça que fica acoplada ao dínamo 

 

28. Imagine hipoteticamente que você viu um acidente e decide parar o seu veículo para prestar socorro. Ao se 

aproximar você estaciona: 

A) Bem próximo ao corpo da vítima, no meio da rua. 

B) Em qualquer lugar. O importante é o auxílio que você vai prestar 

C) Acha melhor nem estacionar 

D) Estaciona antes do local do acidente, cuidando da própria segurança e da dos outros motoristas. 

E) Estaciona bloqueando o local deixando o local sem visibilidade. 
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29. Quando o fluido do radiador ferve e parte do fluído é perdida, o que deve ser feito? 

A) Esperar esfriar e completar o nível com o motor funcionando. 

B) Esperar esfriar e completar o nível com o motor desligado. 

C) Andar a baixa velocidade até um posto para completar o nível. 

D) Abrir a tampa para resfriar mais rapidamente. 

E) Completar o tanque com gasolina 

 

30. A bateria do veículo é responsável pelo funcionamento: 

A) Da suspensão 

B) Da embreagem 

C) Do pedal de freio 

D) De equipamentos elétricos do veículo 

E) Do sistema de transmissão 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 

MATEMÁTICA                                                           QUESTÕES DE 31 A 35 
 
 

31. Em uma régua graduada, como mostra a figura abaixo, o ponto P pode representar que valor? 

 

 

 

 
 

A) 5,8 cm  B) 6,6 cm C) 7,4 cm D) 8,2 cm E) 2,6 cm 
 

 

32. A mãe de Rodrigo deseja comprar pratinhos descartáveis que vem embalado por dúzia. Quantas embalagens 

serão necessárias, se ela precisar comprar um pratinho para cada um dos 108 convidados? 

A) 6 embalagens  C) 10 embalagens  E)8 embalagens 
 
B) 9 embalagens  D) 7 embalagens 
 

33. A Escola Municipal Torquato Neto fez um bazar e arrecadou R$ 2.210,00. Esse valor será usado para reformar o 

piso de 17 salas com o mesmo tamanho. Quanto será gasto na reforma de cada sala? 

 

A) R$ 110  B) R$ 120 C) R$ 130 D) R$ 140 E) R$ 150  

 
 

34. Álvaro é 15 anos mais velho, que sua amiga Alice. Somando as idades dos dois, resulta em 85 anos. Quantos 

anos tem cada um? 

A) Álvaro tem 50 anos e Alice tem 15 anos 

B) Álvaro tem 40 anos a Alice 25 anos 

C) Álvaro tem 70 anos e Alice 25 anos 

D) Álvaro tem 45 anos e Alice 20 anos 

E) Álvaro tem 60 anos e Alice 35 

 

35. Observe o cheque abaixo nele está expresso o valor a ser pago em algarismos como se escreve por extenso essa 

quantia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Trinta mil quinhentos e oitenta centavos 

B) Trinta e cinco mil quinhentos e oitenta centavos 

C) Três mil quinhentos e vinte oito reais 

D) Três mil quinhentos e vinte reais e oitenta centavos. 

E) Três milhões quinhentos e vinte reais e oitenta centavos 

3. 520,80 
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CONHECIMENTOS LOCAIS / GERAL ATUALIDADE          QUESTÕES DE 36 A 40 
  

 

36. Depois de ficar detida pelo serviço de imigração de um país da Europa, Dionísia Rosa da Silva voltou ao Brasil e 

desembarcou no Aeroporto de Guarulhos. Esse foi o estopim para que o Brasil anunciasse que finalmente passará a 

adotar a reciprocidade com este país e que terá regras mais rígidas para a entrada deles no Brasil. São as mesmas 

exigidas dos brasileiros: comprovantes para reservas de hotéis, passagens de ida e volta e provar que têm recursos para 

se manter no Brasil pelo período da estada. O país em questão é: 

A) Inglaterra 

B) Alemanha 

C) Espanha 

D) França 

E) Irlanda 
 

 

37. Recentemente uma noticia na economia chamou atenção da população brasileira com consequência dessa medida 

econômica alguns especialistas acreditam que vai gerar as características abaixo: 
 

I. Vai estimular o endividamento 

II. O cliente vai procurar pelo banco que oferece crédito mais barato 

III. O cliente vai migrar a dívida para o banco que tenha melhores condições. 
 

Pelas características acima a noticia anunciada foi a seguinte 

 

A) Perdão de dívidas  

B) Reduções de juros pelos bancos 

C) Aumento de salários em 50% 

D) Descapitalização do patrimônio bancário 

E) Retenção da Caderneta de poupança 

 

38. Leia o seguinte trecho de uma entrevista do diretor da ONG SOS Mata Atlântica, Mauro Mantovani. 

 

Ele disse que aprovação é uma "tragédia anunciada" com impacto muito negativo às vésperas da Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. "Hoje 80% das terras estão nas mãos de menos de 20% 

dos proprietários rurais. São esses que querem anistia e fazer um cadastro irreal em prefeituras para continuar 

ocupando terras de forma irregular e tendo financiamento público”. 

 
 

A aprovação a que ele se refere aconteceu na Câmara dos Deputados em Brasília. Os deputados Federais aprovaram: 

 

A) Uma nova Lei de Educação 

B) O novo Código de Trânsito 

C) O Código Florestal 

D) A redução dos juros Bancários 

E) A Regulamentação da Copa 

39. Quanto aos aspectos econômicos Campo Alegre do Fidalgo se destaca pela produção na agricultura de: 
 

A) Fumo - milho 

B) Café - soja 

C) Milho – mandioca 

D) Laranja – mandioca 

E) Arroz – soja 
 

40. A cidade de Campo Alegre do Fidalgo está situada na região Sudeste Piauiense, especificamente na: 
 

A) Microrregião do Alto-Médio Canindé. 

B) Microrregião do Alto Médio Gurgueia  

C) Microrregião do Alto Parnaíba Piauiense 

D) Microrregião de Bertolínia  

E) Microrregião das Chapadas do Extremo Sul Piauiense 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Alto_M%C3%A9dio_Gurgueia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Alto_Parna%C3%ADba_Piauiense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Bertol%C3%ADnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_das_Chapadas_do_Extremo_Sul_Piauiense



