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INSTRUÇÕES GERAIS
• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
• Este caderno contém as provas objetivas, com 30 questões objetivas, conforme quadro acima.
• Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Responda o caderno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras
correspondentes às respostas assinaladas no caderno
de provas.
• No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos
seus limites e sem rasuras.
• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo
verifique se seus dados estão impressos corretamente;
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

Realização:

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do
pacote de prova, a distribuição do material, a leitura
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora
após o início das provas e poderá levar este caderno
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos
anteriores ao horário estipulado para o seu término.
• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido
tempo adicional para completar o preenchimento.
• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do
cartão resposta pelo último candidato e das assinaturas dos mesmos no relatório de sala.
• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 02
O verbo “deixou” empregado em “deixou muita gente...” é classificado como:

TEXTO I

A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

transitivo direto.
transitivo indireto.
transitivo direto e indireto.
intransitivo.

QUESTÃO 03
Estão presentes na linguagem verbal da charge, simultaneamente, duas funções de linguagem. Quais são
elas?
A(
B(
C(
D(
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)
)
)
)

Fática e informativa.
Expressiva e denotativa.
Apelativa e informativa.
Poética e denotativa.

TEXTO II
Poemas para Lili

QUESTÃO 01
As charges utilizam os recursos do desenho e do
humor para divertir o leitor e tecer algum tipo de crítica
a diversas situações do cotidiano.Sobre a charge acima de
Duke,analise as seguintes afirmações e julgue aquelas que
são verdadeiras:

Levava eu um jarrinho
P'ra ir buscar vinho
Levava um tostão
P'ra comprar pão:
E levava uma fita
Para ir bonita.

I. Não podemos afirmar que exista qualquer tipo de comentário crítico nas entrelinhas da charge,pois essa tem
apenas a função de divertir o leitor.
II. Podemos inferir que a palavra “coligação” remete o
leitor para as uniões entre partidos políticos que fora de
período eleitoral são de ideologias opostas.
III. Considerando a leitura apenas da linguagem visual,a
charge não faz nenhuma referência à situação política do
país.

Correu atrás
De mim um rapaz:
Foi o jarro p'ra o chão,
Perdi o tostão,
Rasgou-se-me a fita...
Vejam que desdita!

São verdadeiras:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

II.
I e III.
II e III.
I, II e III.

Se eu não levasse um jarrinho,
Nem fosse buscar vinho,
Nem trouxesse uma fita
Pra ir bonita,
Nem corresse atrás
De mim um rapaz
Para ver o que eu fazia,
Nada disso acontecia.
(PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro, Aguilar, 1986.)
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QUESTÃO 04
No verso: “Rasgou-se-me a fita...” o vocábulo se,
nesse contexto, é classificado como:
A ( ) conjunção condicional.
B ( ) pronome relativo.
C ( ) pronome pessoal do caso oblíquo átono de terceira
pessoa.
D ( ) pronome pessoal do caso reto de terceira pessoa.
QUESTÃO 05
Observe o verso: “Levava eu um jarrinho”. O sujeito desse verso é:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

eu.
levava eu.
um jarrinho.
eu levava.

QUESTÃO 09
Numa pesquisa sobre a preferência em relação a
dois jornais, foram consultadas 470 pessoas e o resultado
foi o seguinte: 250 leem o jornal A, 180 leêm o jornal B e
60 os dois jornais A e B. Escolhendo um dos entrevistados
ao acaso, qual a probabilidade de ele ler os dois jornais?
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

6/47.
5/47.
8/47.
9/47.

QUESTÃO 10
Os números (1, 5, 12, 22,...) são chamados de pentagonais. O 200º número pentagonal é?
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

56.600.
57.700.
58.800.
59.900.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Uma senha bancária consiste de seis números escolhidos entre os 10 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabendo que o primeiro dígito não pode ser zero, qual a
quantidade de senhas que poderá ser gerado?
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

700.000.
800.000.
900.000.
1.000.000.

QUESTÃO 07
Pedro recebeu aumentos sucessivos de 10% e 20%.
Nessas condições, Pedro recebeu um aumento final de:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

29%.
30%.
31%.
32%.

QUESTÃO 08
Deseja-se fabricar 5000 tijolos, sendo que cada tijolo tem a forma de um paralelepípedo de dimensões 18
cm, 9 cm e 6 cm. Qual o volume de argila necessário?
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

HISTÓRIA E GEOGRAFIA
DE PALMINÓPOLIS
QUESTÃO 11
Leia as afirmaçoes a seguir, a respeito de fatos históricos do município de Palminopolis e indique a correta.
A ( ) O município teve sua origem no primeiro povoamento existente na região, denominado de “São
Bento”.
B ( ) O município tem sua origem por volta de 1949,
quando alguns moradores começaram iniciaram a
construção de um povoado nas terras da fazenda
“Lagoa”.
C ( ) Consta que o município originou-se de um povoamento localizado em uma região chamada “Mata
do Esperidiáo”, onde já residiam algumas pessoas
e para onde se deslocaram outras famílias, atraídas pelas informações de que eram terras sem
dono.
D ( ) O patrimônio de “São Bento” foi elevado à categoria de distrito na década de 60, quando deputados
da região conseguiram aprovar uma lei estadual.

4,26 m3.
4,46 m3.
4,66 m3.
4,86 m3.
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QUESTÃO 12
Ainda sobre a história do município, é correto afirmar:
A ( ) O nome do município deve-se ao fato que os primeiros habitantes construíram suas casas com as
folhas de buritizeiros, abundantes na região.
B ( ) A data de aniversário do município é 7 de julho,
foi este foi criado neste dia, no ano de 1961, pelos
deputados Antonio Queroz Barreto e Hamilton de
Barros Velasco.
C ( ) O nome Palminópolis surgiu em 1953, quando o povoado “São Bento” foi elevado à categoria de distrito,
subordinado ao município de Palmeiras de Goiás.
D ( ) O distrito de Palminópolis passou a figurar como
pertencente ao município de Palmeiras de Goiás
em 1955, assim permanecendo até 1960, quando se
tornou município.

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
Segundo a Lei Orgânica do Município de Palminópolis, compete privativamente ao Município:
I – Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos.
II – Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços locais.
III – Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência.
IV – Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de
arruamento e de zoneamento urbano e rural.
Estão corretas as afirmativas:

QUESTÃO 13
A ( ) O distrito de Palminópolis foi alçado à categoria
de município em 02 de agosto de 1964.
B ( ) O distrito de Palminópolis foi desmembrado do
município de Firminópolis pela Lei Estadual n.
3476, de 1960.
C ( ) Palminópolis foi constituída como distrito sede do
Município de Palminópolis, instalado em 01 de janeiro de 1964.
D ( ) Em 1979, o município de Palminópolis contava
com o distrito sede e mais outros dois distritos, São
Bendo e Lagoa.
QUESTÃO 14
Sobre o município, é correto afirmar:
A ( ) O nome Palminópolis é uma referência ao sobrenome de seus primeiros habitantes, as famílias
Palmares e Firmino.
B ( ) Os habitantes do município são conhecidos como
palminopolitanos.
C ( ) O gentílico dos habitantes do município é palminopolino.
D ( ) Os primeiros habitantes do município eram conhecidos como palmeirenses.
QUESTÃO 15
Quanto à localização do município, é correto:
A ( ) Está localizado na região sudoeste do Brasil.
B ( ) Encontra-se localizado na região norte do Estado
de Goiás.
C ( ) Em relação à capital do Estado de Goiás, está a sudeste.
D ( ) Está localizado na microrregião 14 – Vale do rio
dos Bois, na região Centro-Oeste do Brasil, no Estado de Goiás.
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A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

I e II.
I e III.
I, II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 17
Segundo a Lei Orgânica do Município de Palminópolis, compete privativamente ao Município:
A ( ) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
B ( ) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência.
C ( ) Estabelecer e implantar política de educação para
a segurança no trânsito.
D ( ) Estabelecer normas de edificação, de loteamento,
de arruamento e de zoneamento urbano e rural.
QUESTÃO 18
De acordo com as proposições da Lei Orgânica do
Município de Palminópolis, é correto afirmar:
A ( ) A Lei Orgânica Municipal somente poderá ser
emendada mediante proposta do Prefeito Municipal.
B ( ) Os projetos de resolução disporão sobre matérias
de interesse interno da Câmara e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa.
C ( ) A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada
na vigência de estado de sítio ou intervenção no
município.
D ( ) A iniciativa de leis complementares e ordinárias é
restrita aos membros da Câmara Municipal e ao
Prefeito.
MOTORISTA

QUESTÃO 19
De acordo com o regramento do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis, assinale
a alternativa correta:

QUESTÃO 23
O motorista que se sentir injustiçado por uma penalidade de trânsito deve, em 1º instância, apresenta recurso para:

A ( ) A remoção é a movimentação do funcionário, e só
poderá ser feita de ofício mediante preenchimento
de lotação, sem se modificar, entretanto, a sua situação funcional.
B ( ) A recondução é o retorno ao cargo anteriormente
ocupado, a pedido, de funcionário estável inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo.
C ( ) O funcionário nomeado para cargo de provimento
efeito, fica sujeito a um período de estágio probatório de um ano.
D ( ) A reversão é a investidura de funcionário em outro
cargo mais compatível com a sua capacidade física
ou intelectual.

A(
B(
C(
D(

QUESTÃO 20
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis, além do vencimento, poderão ser
deferidas ao funcionário as seguintes vantagens pecuniárias, exceto:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Auxílio moradia.
Ajuda de custo.
Despesas de transportes.
Salário-família.

QUESTÃO 21
O condutor deve atender, sempre, para a velocidade
máxima em cada tipo de via em que circula com seu veí
culo. Se esta não estiver expressa na placa de regulamentação, os limites são estabelecidos no artigo 61 CTB. em
uma via arterial a velocidade máxima é:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

)
)
)
)

estacionamento nas rodovias.
manobras em pista dupla de mão única.
ultrapassagem nas rodovias sem iluminação.
imobilizações ou situações de emergência.

MOTORISTA

Ministério da Justiça ou dos Transportes.
Centran.
Contran.
Jari.

QUESTÃO 24
O filtro de ar é responsável por impedir que as
partículas de poeira suspensas no ar entrem no sistema
do motor durante a captação do oxigênio necessário para
combustão. Quando o filtro de ar fica saturado:
A ( ) O motor passa a gastar menos combustível, tendo
uma melhor autonomia.
B ( ) O motor passa a consumir menos para produzir
energia necessária para movimentar o veículo.
C ( ) Aumentar a quantidade de combustível que o motor precisa consumir para produzir a energia necessária para movimentar o veiculo.
D ( ) O filtro passa a facilitar a passagem de oxigênio
para o motor, com isso passa a consumir mais
combustível.
QUESTÃO 25
As placas educativas tem função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Podem conter mensagens que reforcem
normas gerais de circulação e conduta. Estão corretos as
características das placas educativas estabelecidas pela
Resolução do CONTRAN nº 160 de 22/04/2004, em:
A( )

80 km/h.
60 Km/h.
40 Km/h.
30 Km/h.

QUESTÃO 22
O condutor utilizará o pisca-alerta nas situações
em que a regulamentação da via assim o determinar e
em:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Forma

Retangular

B( )

Forma

Retangular

Cor
Fundo
Amarelo
Orla Interna
Preta
Orla Externa
Branca
Tarja
Preta
Legendas
Preta
Pictograma
Branca
Cor
Fundo
Orla Interna
Orla Externa
Tarja
Legendas
Pictograma

Branca
Preta
Branca
Amarela
Preta
Branca
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C( )

Forma

Retangular

D( )

Forma

Retangular

Cor

Fundo
Orla Interna
Orla Externa
Tarja
Legendas
Pictograma

Cor
Fundo
Orla Interna
Orla Externa
Tarja
Legendas
Pictograma

trânsito, a primeira coisa a fazer é tentar manter a calma, na medida do possível. Depois, seguir alguns passos
pode fazer com que as consequências sejam minimizadas e a situação possa ser resolvida mais facilmente. Em
acidentes nos quais são identificadas vítimas, também é
necessária a tomada de algumas providências, de modo
a socorrer os feridos e evitar também outros acidentes.
Dessa forma, deve-se:

Branca
Preta
Branca
Preta
Preta
Preta
Branca
Preta
Amarelo
Amarelo
Preta
Branca

QUESTÃO 26
Segundo o Código Brasileiro de Trânsito (CTB),
a utilização das vias públicas e um direito de todos, ou
seja, o espaço público pertence a todos de maneira igualitária. Mas a convivência social no trânsito, nem sempre,
parece estar fundada no princípio da igualdade. Marque
a alternava que contém os telefones corretos, para emergência, caso ocorra um acidente.

A ( ) Sinalizar o local, retirar o veículo do local do acidente do acidente para liberar a via, manter a vítima no local.
B ( ) Sinalizar o local, manter o veículo no local, retirar
a vítima do local.
C ( ) Sinalizar o local, manter o veículo no local, manter a vítima no local.
D ( ) Sinalizar o local, retirar veículo do local, retirar a
vítima do local.
QUESTÃO 28
Condutores de veículos costumam jogar objetos
nas vias públicas, sem se importar com eventuais danos
causados ao meio ambiente. Entre os itens abaixo, qual
demora mais tempo para decompor-se?

A ( ) Resgate corpo de Bombeiros
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Policia Militar
Policia Rodoviária Federal

192
193
190
194

A(
B(
C(
D(

B ( ) Resgate corpo de Bombeiros
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Policia Militar
Policia Rodoviária Federal

192
193
190
191

QUESTÃO 29
Tendo em vista a direção defensiva, é fundamental:

C ( ) Resgate corpo de Bombeiros
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Policia Militar
Policia Rodoviária Federal

193
192
190
191

D ( ) Resgate corpo de Bombeiros
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Policia Militar
Policia Rodoviária Federal

193
192
190
194

QUESTÃO 27
Um acidente de trânsito é sempre tão surpreendente que é quase impossível sabermos de pronto o que
fazer, seja ao presenciarmos ou ao estarmos envolvidos.
Geralmente, não é necessária mais do que uma fração de
segundos para um acidente acontecer. Por isso, ao conduzir um veículo, nem mesmo os menores cuidados devem ser deixados de lado, pois eles podem, muitas vezes,
evitar graves acidentes. Quando, apesar dos cuidados
tomados, acabamos nos envolvendo em um acidente de
6

)
)
)
)

Borracha.
Papel.
Plástico.
Vidro.

A ( ) O aumento da carga horária de trabalho dos condutores.
B ( ) Ao editar-se uma legislação alinhada às condições
de trânsito local, os riscos e os perigos no trânsito
deixam de existir.
C ( ) A capacitação dos motoristas.
D ( ) Peças publicitárias que estimulem o comportamento predador, com mais disputas.
QUESTÃO 30
Em situação de chuva, é necessário diminuir a velocidade, pois o condutor pode perder o controle do veículo em função:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

da aquaplanagem ou hidroplanagem.
da força centrípeta na pista reta.
da força centrífuga na pista reta.
do excesso de aderência no solo.
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