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MECÂNICO 1 
 

PORTUGUÊS 
 

01. Marque a alternativa abaixo que apresenta um encontro 

vocálico. 

A) Acrobata 

B) Mágoa 

C) Afta 

D) Bola 

E) Blusa 

 

02. Marque a alternativa abaixo que apresenta um encontro 

consonantal. 

A) Psicólogo  

B) Médico 

C) Terapeuta 

D) Coveiro 

E) Gari 

 

03. Assinale a alternativa abaixo onde apresenta palavras 

polissílabas. 

A) Casa 

B) Cinzeiro 

C) Sol 

D) Melancia  

E) Cadeira 

 

04. Assinale a alternativa abaixo que registra a presença de 

monossílabos. 

A) Lã, sol, lua   

B) Peão, maiô, maio 

C) Sim, mel, biá 

D) Pia, pó, cor 

E) Pai, pá, pé 

 

05. Entre as alternativas abaixo, marque a única que apresenta 

numeral cardinal. 

A) Dois, quatro, cinco  

B) Primeiro, terceiro, quinto 

C) Meio, metade, quarto 

D) Dobro, triplo, quádruplo 

E) Ambos, duplo, nono 

 

06. Todas as palavras abaixo pertencem ao gênero masculino, 

EXCETO: 

A) Tomate 

B) Gergelim  

C) Cal 

D) Livro 

E) Melão 

 

07. Qual das alternativas abaixo, o termo grifado trata-se de 

um verbo? 

A) Brinco de prata. 

B) Ele a água felizmente. 

C) Felicidade: um destino eternamente feliz. 

D) O telefone, o telefone, e ele no banho. 

E) Silêncio! 

 

 

 

08. Assinale a alternativa abaixo em que o termo grifado se 

trata de um substantivo. 

A) Ninguém viu o ladrão. 

B) Maria deu à luz uma menina. 

C) O homem está embriagado. 

D) O dois é um número par. 

E) Gosto de tomar café com leite. 

 

09. Marque a alternativa em que todas as palavras apresentam 

dígrafos vocálicos. 

A) Chuva, marreco, pêssego. 

B) Raiz, país, Saara. 

C) Água, Paraguai, queijo. 

D) Réptil, acrobata, grego. 

E) Bumbo, tinta, tampa. 

 

10. Todas as palavras abaixo estão separadas corretamente, 

EXCETO: 

A) eu – ca – lip – to 

B) he – li – cop – te – ro 

C) si – gni – fi – ca – do 

D) sub – ma – ri – no 

E) dig – ni – da – de 

  

11. Entre as alternativas abaixo, assinale a ÚNICA que apre-

senta números ordinais. 

A) Dois, quatro, cinco  

B) Primeiro, terceiro, quinto 

C) Meio, metade, quarto 

D) Dobro, triplo, quádruplo 

E) Ambos, duplo, nono 

 

12. Qual das alternativas abaixo apresenta um encontro vocá-

lico conhecido por tritongo nasal? 

A) Averigüei  

B) Freqüência 

C) Paraguai  

D) Enxáguam 

E) Celeiro 

 

13. Um grupo de duas letras representando um único fonema 

dá-se o nome de:  

A) sílaba   

B) ditongo 

C) dígrafo 

D) hiato 

E) tritongo 

 

14. Qual das palavras abaixo NÃO pertence ao gênero mas-

culino? 

A) Açaí 

B) Guaraná 

C) Tomate 

D) Algodão 

E) Alface 
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15. Todas as palavras abaixo estão separadas corretamente, 

EXCETO: 

A) in-fân-cia, fre-qüên-cia, gra-ma 

B) ma-nhã, pneu, su-bje-ti-vo 

C) pla-ta-for-ma, pla-ca, blo-co 

D) pai, chu-va, cha-péu 

E) nas-cen-te, as-sa-do, ges-so 

 

16. Qual das alternativas abaixo, o termo grifado trata-se de 

um verbo? 

A) O cinco é um número ímpar. 

B) A vida é bela. 

C) Trouxe este presente para você. 

D) Pare com isso! 

E) Fique atentamente ligada na criança. 

 

17. Assinale a alternativa abaixo em que o termo grifado pelo 

contexto se trata de um substantivo. 

A) Valentão quebrou a porta. 

B) Aline deu à luz uma menina. 

C) O Manaíra Shopping está enorme. 

D) A Fiel Corintiana está arrasada com o rebaixamento. 

E) Alguém deve ter visto o ladrão. 

 

18. Marque a alternativa abaixo onde apresenta uma palavra 

dissílaba. 

A) Piauí 

B) Pia 

C) Pai 

D) Poeta 

E) Pó  

 

19. Marque a alternativa em que todas as palavras apresentam 

dígrafos vocálicos. 

A) carroceria, osso, sossego. 

B) Matriz, álcool, feliz. 

C) Tempo, tenente, canto. 

D) Grécia, acrílico, seqüestro. 

E) Uruguai, requeijão, faqueiro.  

 

20. Assinale a ÚNICA alternativa abaixo em que o plural do 

substantivo está ERRADO.  

A) Capitão > capitães  

B) Tabelião > tabeliães 

C) Cruz > cruzes 

D) Eleição > eleições 

E) Cidadão > cidadões 

 

 

MATEMÁTICA 
 

21. A soma de 89 maçãs com 35 laranjas resulta em quantas 

frutas? 

A) 145 

B) 54 

C) 123 

D) 144 

E) 124 

 

 

22. Observe a tabela abaixo: 

7 x 7 = 42 

63 : 9 = 7 

100 – 44 = 56 

333 + 3333 = 3663 

 

Quantos erros há? 

A) Um 

B) Dois 

C) Três  

D) Quatro 

E) Nenhum 

 

23. Seu Joaquim foi à feira livre de Lagoa de Dentro com 47 

reais. Gastou 29 reais nas suas compras e 6 reais com passa-

gem. Seu Joaquim voltou para casa com: 

A) 12 reais 

B) 16 reais 

C) 14 reais e 50 centavos 

D) 22 reais 

E) 19 reais 

   

24. Mário trabalha 8 horas e 30 minutos por dia. Em 5 dias 

ele trabalha: 

A) 56 horas e 30 minutos 

B) 45 horas e 30 minutos 

C) 42 horas e 30 minutos 

D) 40 horas 

E) 56 horas 

 

25. Maria gasta 17 minutos para ir ao trabalho. Quantos mi-

nutos ela gasta para ir e voltar. 

A) 37 minutos 

B) 30 minutos 

C) 27 minutos 

D) 34 minutos 

E) 44 minutos 

 

26. Jorge fez umas compras no Mercadinho Trote do Bairro. 

Lá, ele comprou 5 kg de açúcar a R$ 0,68 cada, 2 kg de feijão 

a 4,50 cada e um pacote de biscoito por R$ 2,00. Jorge pagou 

com uma cédula de 20,00 reais. Quanto recebeu de troco? 

A) R$ 9, 58 

B) R$ 8,54 

C) R$ 7,32 

D) R$ 9,32 

E) R$ 8,32 

 

27. Seu Paulo tinha 45 abacaxis. Deu 7 a Dona Bia, 4 a Dona 

Francisca, 3 ao sogro Martinho e 5 à vizinha Lúcia. Com 

quantos abacaxis ele ficou?   

A) 35 abacaxis 

B) 26 abacaxis 

C) 28 abacaxis 

D) 17 abacaxis 

E) 27 abacaxis 
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28. Abaixo há apenas uma afirmação ERRADA. Qual é? 

A) Paraíba   Estados da região Norte   

B) Lagoa de Dentro   Cidades da Paraíba    

C) 30   números naturais ímpares    

D) 28   números naturais pares  

E) João Pessoa   capitais do Brasil    

 

29. Na operação 82 + 25 – 31 + 12, igual a: 

A) 79 

B) 65 

C) 88 

D) 63 

E) 81 

 

30. Se Seu Francisco gasta 12 minutos para ir ao mercado, 5 

minutos para escolher as laranjas e mangas, gasta mais 4 

minutos para comprar carne e 15 minutos para retornar para 

sua casa porque vem cansado. No total ele gasta quanto tem-

po para ir comprar e voltar?  

A) 36 minutos 

B) 38 minutos 

C) 28 minutos 

D) 32 minutos 

E) 34 minutos 

 

  

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. A imagem abaixo é um meio de transporte muito utilizado 

para carregar grandes cargas e é classificado como: 

 
http://www.flickr.com/photos/rbpdesigner/4254370318/ 

 

A) duominhão; 

B) treminhão; 

C) carreta cavalo trucado; 

D) caminhão de 2 eixos; 

E) triminhão. 

 

32. Aponte a única alternativa em que não aparece um meio 

de comunicação audiovisual. 

A) Videoclipe; 

B) Videogame; 

C) Making of; 

D) Internet; 

E) Fotografia. 

 

33. O papel dos vereadores do município é: 

I. de ordem parlamentar; 

II. de ordem legislativas; 

III. de ordem executiva. 
 

Estão corretos os itens: 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) I e II, apenas; 

E) I, II e III. 

 

34. A chegada da primavera acontece no dia: 

A) 12 de setembro; 

B) 19 de setembro; 

C) 22 de setembro; 

D) 23 de setembro; 

E) 25 de setembro. 

 

35. Segundo o Artigo 1° do capítulo I da seção I o município 

de Ivorá será regido por: 

A) somente a Lei Orgânica do Município de Ivorá; 

B) pela Lei Orgânica do município de Ivorá e demais 

Leis que adotar; 

C) pela Lei Orgânica do município de Ivorá e pela Lei 

Estadual n° 01/2001; 

D) pela Lei Inorgânica do município de Ivorá; 

E) nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

36. Segundo o Artigo 2° da Seção I é vedado ao município de 

Ivorá instituir imposto sobre: 

I. o patrimônio; 

II. a renda ou os serviços da UNIÃO; 

III. os templos de qualquer culto; 

IV. as empresas que contribuem para o crescimento do 

município; 

V. estabelecer diferenças tributárias entre bens e servi-

ços de qualquer natureza. 

 

Está incorreto o item: 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

 

37. Todas as alternativas abaixo são deveres do município de 

Ivorá que diz respeito ao seu interesse e bem estar da popula-

ção, exceto: 

A) suplementar a legislação Estadual e Federal, no que 

couber; 

B) tornar público todas as ações do prefeito em manda-

to; 

C) fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos; 

D) planejar o uso do terreno em seu território, especi-

almente em sua zona urbana; 

E) tornar obrigatório o uso da estação rodoviária, quan-

do houver. 

 

38. Segundo o Artigo 21 da Lei Orgânica do município de 

Ivorá a soberania popular será exercida por, exceto: 

 

A) plesbicito; 

B) referendo; 

C) iniciativa popular; 

D) participação direta ou através de entidades que re-

presentativas na co-gestão da administração ou do 

órgão público e na fiscalização dos serviços e contas 

municipais; 

E) através do voto indireto. 
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39. O Artigo 29 da Lei Orgânica do município de Ivorá afir-

ma que: 

A) A investidura em cargos ou emprego público depen-

de de aprovação prévia em concurso público de pro-

vas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações 

para cargos em comissão, declaradas em lei de livre 

nomeação e exoneração; 

B) Os cargos, empregos e funções públicas municipais 

são acessíveis aos brasileiros que preencham os re-

quisitos estabelecidos em lei; 

C) A Lei reservará percentual dos cargos e empregos 

públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 

definirá os critérios de sua admissão; 

D) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical; 

E) O direito de greve será exercido nos termos e limites 

definidos em Lei Federal. 

 

40. O Artigo 36 da Lei Orgânica do município de Ivorá afir-

ma que É vedada a acumulação remunerada de cargos públi-

cos, exceto quando houver compatibilidade de horários: 

I. a de dois cargos de professor; 

II. a de um cargo de professor com outro técnico e cien-

tífico; 

III. a de um cargos de professor de uma de auxiliar em 

qualquer parte administrativa; 

IV. a de dois cargos privativos de médico. 

 

Estão corretos os itens: 

A) I e II; 

B) I e III; 

C) I e IV; 

D) I, II e III; 

E) I, II e IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


