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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 03

Leia o texto a seguir e responda as QUESTÕES de 01 a 08.
A lenda do Pirarucu

Assinale a alternativa CORRETA. Tupã castigou Pirarucu
porque

Pirarucu era um índio que pertencia à tribo dos Uaiás que
habitava as planícies de Lábrea, no Sudoeste da Amazônia.
Ele era um bravo guerreiro, mas tinha um coração perverso,
mesmo sendo filho de Pindarô, um homem de bom coração e
chefe da tribo.

(A)
(B)
(C)
(D)

sentia inveja da sua valentia.
pensava que Pirarucu era um demônio.
queria punir Pirarucu por seu mau comportamento.
desejava criar um peixe grande para alimentar os índios.

QUESTÃO 04
Pirarucu era cheio de vaidades, egoísmo e excessivamente
orgulhoso de seu poder. Um dia, enquanto seu pai fazia uma
visita amigável a tribos vizinhas, Pirarucu se aproveitou da
ocasião para tomar como refém índios da aldeia e executá-los
sem nenhum motivo. Pirarucu também adorava criticar os
deuses.
Tupã, o deus dos deuses, observou Pirarucu por um longo
tempo, até que cansado daquele comportamento decidiu punir
Pirarucu. Tupã chamou Polo e ordenou que ele espalhasse seu
mais poderoso relâmpago na área inteira. Ele também chamou
Iururaruaçu, a deusa das torrentes, e ordenou que ela
provocasse as mais fortes torrentes de chuva sobre Pirarucu,
que estava pescando com outros índios às margens do rio
Tocantins, não muito longe da aldeia.
O fogo de Tupã foi visto por toda a floresta. Quando Pirarucu
percebeu as ondas furiosas do rio e ouviu a voz enraivecida de
Tupã, ele somente as ignorou com uma risada e palavras de
desprezo. Então Tupã enviou Xandoré, o demônio que odeia
os homens, para atirar relâmpagos e trovões sobre Pirarucu,
enchendo o ar de luz. Pirarucu tentou escapar, mas enquanto
ele corria por entre os galhos das árvores, um relâmpago
fulminante, enviado por Xandoré, acertou o coração do
guerreiro que mesmo assim, ainda se recusou a pedir perdão.
Todos aqueles que se encontravam com Pirarucu correram
para a selva terrivelmente assustados, enquanto o corpo de
Pirarucu, ainda vivo, foi levado para as profundezas do rio
Tocantins e transformado em um gigante e escuro peixe.
Pirarucu desapareceu nas águas e nunca mais retornou, mas
por um longo tempo, foi o terror da região.
Fonte: Disponível em: <http://www.sumauma.net/amazonian/lendas/lendaspirarucu.html>. Acesso em 01 maio 2019. (adaptado).

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa CORRETA. Podemos afirmar que o texto
narra
(A) a guerra entre os deuses Tupã e Xandoré.
(B) os perigos da pesca do pirarucu nos rios da Amazônia.
(C) a história do índio Pirarucu, que foi transformado em
peixe.
(D) as aventuras do índio Pirarucu, que foi morto por tribos
inimigas.
QUESTÃO 02
Assinale a alternativa CORRETA. No texto, o índio Pirarucu é
apresentado como um guerreiro
(A)
(B)
(C)
(D)

alegre, amigo e confiável.
vaidoso, orgulhoso e egoísta.
obediente, amoroso e piedoso.
religioso, medroso e respeitador.
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Assinale a alternativa CORRETA. Em: “Pirarucu era um índio
que pertencia à tribo dos Uaiás”, os termos em destaque,
classificam-se, respectivamente, como
(A)
(B)
(C)
(D)

substantivo próprio e substantivo comum.
substantivo simples e substantivo próprio.
substantivo composto e adjetivo.
adjetivo e adjetivo.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa CORRETA. Em: “Pirarucu desapareceu
nas águas e nunca mais retornou [...].”, o termo em destaque
classifica-se como:
(A)
(B)
(C)
(D)

complemento nominal.
predicativo do sujeito.
objeto direto.
sujeito.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa
CORRETAMENTE.

em

que

a

vírgula

foi

usada

(A) Pirarucu, é um peixe grande do rio Tocantins.
(B) A lenda do Pirarucu, conta a história do peixe do rio
Tocantins.
(C) Tupã o deus dos deuses observou, Pirarucu por um longo
tempo até que cansado, daquele comportamento decidiu,
punir Pirarucu.
(D) Xandoré, o demônio que odeia os homens, atira
relâmpagos e trovões.
QUESTÃO 07
Em: “Pirarucu tentou escapar, mas enquanto ele corria por
entre os galhos das árvores, um relâmpago fulminante,
enviado por Xandoré, acertou o coração do guerreiro.”,
assinale a alternativa CORRETA em que o termo em destaque
pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por
(A)
(B)
(C)
(D)

mortal.
brando.
iluminado.
silencioso.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que a concordância verbal foi usada
CORRETAMENTE.
(A)
(B)
(C)
(D)

O peixe Pirarucu vivem no rio Tocantins.
Iururaruaçu é uma divindade indígena.
Tupã e Xandoré pertence às crenças indígenas.
Tupã, Polo, Xandoré e Iururaruaçu é os deuses dos
índios.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa CORRETA em que a oração se encontra
em sentido conotativo/figurado.

Qual das opções NÃO é um navegador de internet:

(A)
(B)
(C)
(D)

A música espalhava-se como líquido quente.
A gasolina é um líquido altamente inflamável.
A água é nosso líquido mais precioso.
O líquido dessa garrafa é álcool?

(A)
(B)
(C)
(D)

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Adobe Reader

QUESTÃO 15
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas
CORRETAMENTE.
(A)
(B)
(C)
(D)

Silvanópolis, Cristalândia, Jalapão.
Tocantinopoles, Babassulândea, Gurupi.
Porto Nacional, Araguaina, Araguassema.
Assailândia, Achichá do Tocantins, Guarai.

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao Microsoft Excel
2016.
(A) É uma planilha eletrônica, ou seja, um programa de
computador que consiste na apresentação de textos,
datas, números e fórmulas dispostos em uma grade e
voltados para a realização de cálculos.
(B) Um editor de textos voltado para apresentações e
palestras.
(C) Um editor de imagem para desenvolvimento de
propagandas.
(D) Um compactador de arquivos e pastas.

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa que apresenta o ícone de um editor de
texto do ambiente Microsoft Office.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS
QUESTÃO 16

(A)
É CORRETO afirmar que um dos principais marcos da cidade
de Porto Nacional é a Catedral
(B)
(A)
(B)
(C)
(D)

(C)

Senhor do Bonfim.
Bom Jesus da Lapa.
Nossa Senhora das Mercês.
Nossa Senhora de Monte do Carmo.

QUESTÃO 17

(D)

QUESTÃO 12
Sobre o uso de senhas no Sistema Operacional Windows 10
assinale a alternativa CORRETA.
(A) O Windows não permite que o usuário recupere ou altere
sua senha.
(B) Para o cadastro de uma senha de acesso é necessário,
obrigatoriamente, uma sequência com números, letras e
caracteres.
(C) Senhas diferenciam letras maiúsculas de minúsculas.
Assim, a mesma palavra escrita com letras maiúsculas ou
com letras minúsculas são consideradas duas senhas
diferentes.
(D) O Windows permite que o usuário digite sua senha exata
também como dica e a exibe sempre que solicitado.
QUESTÃO 13
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) Os vírus são propagados apenas em mensagens de email.
(B) Para diminuir o risco de infecção com vírus é
recomendado que o usuário abra apenas anexos
conhecidos e evite clicar em links recebidos por e-mail.
(C) Pen drives não possuem capacidade de armazenamento
de vírus, portanto, são unidades totalmente seguras.
(D) A Sistema Operacional Windows só aceita a instalação do
antivírus Windows Defender.
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Considerando que é a principal ligação do Meio-Norte do
Brasil, não apenas para o estado do Tocantins, mas também
para o Maranhão, Pará e Amapá, com a Região geoeconômica
Centro-Sul do país, devido a esse fato e somado ao grande
fluxo de veículos, é CORRETO afirmar que é considerada
atualmente como uma das principais rodovias de integração
nacional do Brasil.
(A)
(B)
(C)
(D)

BR-153.
BR-262.
BR-341.
BR-423.

QUESTÃO 18
É CORRETO afirmar que o segundo município mais populoso
do estado, atrás apenas da capital Palmas, localizado na
região norte do estado do Tocantins é
(A)
(B)
(C)
(D)

Gurupi.
Araguaína.
Natividade.
Araguaçu.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que corresponde ao estado que NÃO
pertence à Região Norte do Brasil.
(A)
(B)
(C)
(D)

Amazônia.
Tocantins.
Acre.
Piauí.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 26

É CORRETO afirmar que na esfera municipal os poderes
executivo e legislativo têm como representantes:

Nos termos da Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional), os cargos públicos
serão providos, EXCETO, por:

(A)
(B)
(C)
(D)

Prefeito e juiz.
Prefeito e vereadores.
Prefeito e Governador.
Presidente e deputados.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE
PORTO NACIONAL
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com a Lei
Orgânica do Município, em especial quanto ao processo
legislativo, considera-se como lei complementar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Código Penal do Município.
Código Tributário do Município.
Código de Obras.
Código de Posturas Municipais.

QUESTÃO 22

nomeação.
aproveitamento.
reintegração.
indicação.

QUESTÃO 27
Nos termos da Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional), assinale a
alternativa CORRETA. O candidato, aprovado em concurso,
para tomar posse em cargo público no Município, além de
atender outros requisitos, deverá:
(A) ter, no mínimo, 16 (dezesseis) anos completos e, no
máximo, 45 (quarenta e cinco) anos completos.
(B) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos.
(C) ter, no mínimo, 21 (vinte e um) anos completos.
(D) ter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos completos.
QUESTÃO 28

São símbolos do Município, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Bandeira.
Brasão.
Hino.
Lei Orgânica.

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa CORRETA. De acordo com a Lei
Orgânica do Município, o Governo municipal é exercido:

Nos termos da Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional), assinale a
alternativa INCORRETA. Entre outros casos legais, a vacância
do cargo decorrerá de:
(A)
(B)
(C)
(D)

progressão.
demissão.
aposentadoria.
falecimento.

QUESTÃO 29
(A)
(B)
(C)
(D)

pela Câmara de Vereadores e pelo Prefeito.
pelo Presidente da Câmara de Vereadores.
pelo Diretor do Fórum e pelo Prefeito.
pelo Presidente da Câmara de Vereadores e pelo povo.

Assinale a alternativa INCORRETA. Nos termos da
Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do
Município de Porto Nacional), são penalidades disciplinares,
dentre outras, aplicáveis ao servidor:

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA. A Lei Orgânica do
Município poderá ser emendada mediante proposta:
(A) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara
Municipal.
(B) do Prefeito.
(C) de iniciativa popular, subscrito o projeto por cidadãos que
representem, no mínimo, 5% (cinco) por cento dentre os
eleitores do Município.
(D) do Governador do Estado.
QUESTÃO 25
Considerando a Lei Orgânica do Município, em especial quanto
ao Poder Executivo, compete privativamente ao Prefeito:
I. Representar a Câmara em juízo ou fora dele.
II. Representar o Município em suas relações jurídicas,
políticas e administrativas.
III. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
IV. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente.

(A)
(B)
(C)
(D)

a multa.
a demissão.
a cassação da aposentadoria.
a prisão administrativa.

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos da Lei nº
1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do
Município de Porto Nacional), além dos vencimentos, o servidor
que preencher os requisitos e as condições necessárias terá
direito à percepção da seguinte vantagem:
(A)
(B)
(C)
(D)

ajuda de custo.
auxílio moradia.
auxílio paletó.
adicional de qualificação.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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Com base nas normas gerais de circulação e conduta,
responda as QUESTÕES 31 e 32.
QUESTÃO 31
Ao se aproximar de um cruzamento sem sinalização o condutor
deverá ter atenção especial, pois, por se tratar de um ponto de
conflito o condutor deverá sempre optar pela segurança. Sendo
assim, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) em uma rotatória terá preferência de passagem o veículo
que está circulando por ela.
(B) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia
terá preferência de passagem o veículo que estiver
circulando por ela.
(C) em pontos onde exista passagem de veículos que se
deslocam sobre trilhos a preferência de passagem é dada
a estes veículos.
(D) nos demais casos, a preferência de passagem é sempre
do condutor que vier pela esquerda.
QUESTÃO 32
Assinale a alternativa INCORRETA:
(A) em situações onde a pista de rolamento comportar várias
faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita
destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e
de maior porte.
(B) pode-se afirmar que não existe nenhuma condição que
possibilite o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas.
(C) os veículos precedidos de batedores terão prioridade de
passagem, respeitadas as demais normas de circulação.
(D) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia
terá preferência de passagem o veículo que estiver
circulando por ela.
QUESTÃO 33
O código de Trânsito Brasileiro estabelece no seu Art. 143 que
os candidatos à CNH podem se habilitar nas categorias de “A”
a “E”. Com base na categoria de habilitação “D” os condutores
estão habilitados a conduzir que tipo de veículo, assinale a
alternativa CORRETA:
(A) veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros,
cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
(B) veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros
e carga, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do
motorista.
(C) veículo motorizado utilizado no transporte de cargas, cuja
lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
(D) veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros,
cuja lotação seja inferior a oito lugares, incluindo o
motorista.
QUESTÃO 34
De acordo com os conhecimentos de direção defensiva o
condutor deve conhecer os tipos de paradas do veículo, tempo
e distância necessários para cada uma delas. Sobre as
distâncias analise as afirmativas a seguir:

III. distância de reação é aquela que o veículo percorre
depois de você pisar no freio, até o momento total da
parada.
IV. distância de parada é aquela que seu veículo percorre
desde o momento em que você vê o perigo e decide parar
até a parada total do seu veículo, ficando a uma distância
segura do outro veículo, ou qualquer objeto na via.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 35
Analise as afirmativas a seguir em relação à ética profissional e
deveres do motorista de profissão:
I. estar atento às condições de segurança do veículo.
II. conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com
observância aos princípios de direção defensiva.
III. zelar pela carga transportada e pelo veículo.
IV. atender ou usar o celular dirigindo, desde que a chamada
seja da ou para a repartição de serviço.
V. respeitar a legislação de trânsito, como por exemplo,
praticar sempre velocidade compatível e respeitar o limite
de velocidade estabelecida para a via.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.

QUESTÃO 36
Analise as afirmativas a seguir em relação à direção defensiva
e infrações de trânsito:
I. beber e dirigir é perigoso porque o álcool presente na
corrente sanguínea provoca alterações na percepção e
retardamento dos reflexos.
II. o uso de telefone celular ao dirigir, em viva voz, não
atrapalha a concentração do condutor.
III. a capacidade de antecipar (prever) perigos é uma
qualidade do condutor que permite evitar que os
acidentes ocorram.
IV. condutor que apresentar concentração de álcool por litro
de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas gera
pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

I. distância de seguimento é aquela que você deve manter
entre o seu veículo e o que vai à frente, de forma que
você possa parar, mesmo numa emergência, sem colidir
com a traseira do outro.
II. distância de frenagem é aquela que seu veículo percorre,
desde o momento que você vê a situação de perigo, até o
momento em que pisa no freio.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

Os sinais de trânsito são classificados em verticais, horizontais,
dispositivos de sinalização auxiliar, sinais luminosos e sonoros,
e gestos do agente de trânsito e do condutor.
Com relação aos sinais dos agentes de trânsito analise as
afirmativas a seguir:

Analise as afirmativas a seguir em relação à mecânica e à
elétrica de automóveis:

I. braço levantado verticalmente, com a
palma da mão para frente. Ordem de
parada obrigatória para todos os
veículos. Quando executada em
interseções, os veículos que já se
encontram nela não são obrigados a
parar.
II. braços estendidos horizontalmente
com a palma da mão para a frente.
Ordem de parada para todos os
veículos que venham de direções que
cortem ortogonalmente a direção
indicada pelos braços estendidos,
qualquer que seja o sentido do seu
deslocamento.

I. nos automóveis do tipo bicombustível, o tanque de
combustível é dividido em duas partes para
armazenamento de combustível, ou seja, uma para
armazenamento de etanol e outra para armazenamento
de gasolina.
II. o funcionamento de um automóvel com o nível de óleo
abaixo do que é recomendado pelo fabricante ou com
óleo vencido pode causar um grave dano ao motor.
III. no sistema elétrico de um automóvel, o alternador
transforma energia mecânica em elétrica e tem como
função, entre outras, carregar a bateria automotiva.
IV. a função da correia dentada em um motor de um
automóvel é sincronizar o virabrequim, que faz a
transferência de força do motor às rodas, e o comando de
válvulas, que realiza o fluxo de gases no interior do
cilindro.
V. a bateria de um automóvel tem a função exclusiva de
fornecer energia para o sistema de iluminação, como, por
exemplo, para faróis, luzes de freio e luzes indicadoras de
direção.

III. braço estendido horizontalmente, com
a palma da mão para baixo, fazendo
movimentos verticais. Ordem de
diminuição da velocidade.

Assinale a alternativa CORRETA.

IV. braço
estendido
horizontalmente,
agitando uma luz vermelha para um
determinado veículo. Ordem de
parada para os veículos aos quais a
luz é dirigida.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 38
Analise as afirmativas a seguir em relação às fases de
funcionamento de um motor de quatro tempos:
I. na compressão, as válvulas permanecem fechadas. A
mistura comprimida é inflamada por uma centelha (faísca)
da vela de ignição e expande-se impelindo o êmbolo. No
fim deste curso a válvula de escapamento abre-se.
II. na admissão, a válvula de admissão abre e a de
escapamento (escape) mantêm-se fechada. O êmbolo
(pistão) desce, aspirando a mistura de combustível e ar
que penetra no cilindro. Ao final a válvula de admissão
fecha-se.
III. na explosão, as válvulas de admissão e escape mantêmse fechadas. Ao subir, o pistão comprime a mistura na
câmara de combustão (explosão).
IV. no escapamento, a válvula de admissão mantém-se
fechada e a válvula de escape permanece aberta. O
êmbolo sobe e expulsa os gases resultantes da
combustão.

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e V estão corretas.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é considerado
como infração gravíssima:
(A) ultrapassar outro veículo pelo acostamento e em
interseções e passagens de níveis.
(B) deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal
entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao
bordo da pista, considerando-se, no momento, a
velocidade, as condições climáticas do local da circulação
e do veículo.
(C) seguir veículo em serviço de urgência, estando este com
prioridade de passagem devidamente identificada por
dispositivos regulamentares de alarme sonoro e
iluminação vermelha intermitentes.
(D) transitar pela contramão de direção em vias com duplo
sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro
veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a
preferência do veículo que transitar em sentido contrário.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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