
Nome do candidato por extenso:

P  ORTUGUÊS   

01) Marque a resposta verdadeira de acordo com a concordância verbal:
a) Pedro ou Paulo será o próximo presidente da República. 
b) Fazem vinte anos que eu estive aqui.
c) Houveram muitos acidentes naquela rodovia.
d) Vão fazer 5 semanas que ela foi embora.

02) Está inteiramente correta a pontuação do seguinte período: 
a) Paralisada pelo veneno da vespa nada pode fazer, a lagarta, a não ser assistir  viva à sua 
devoração, pelas larvas, que saem dos ovos ali chocados. 
b)  Nada  pode  fazer,  a  lagarta  paralisada,  pelo  veneno  da  vespa,  senão  assistir  viva,  à  sua 
devoração pelas larvas que saem dos ovos, e passam a se alimentar, das entranhas da vítima. 
c)  A pobre  lagarta,  paralisada  pelo  veneno  da  vespa  assiste  sem  nada  poder  fazer,  à  sua 
devoração pelas larvas, tão logo saiam estas dos ovos, que, a compulsória hospedeira, ajudou a 
chocar.
d) Compulsória hospedeira, paralisada pelo veneno da vespa, a pobre lagarta assiste à devoração 
de suas próprias entranhas pelas larvas, sem poder esboçar qualquer tipo de reação. 

03) Assinale o conjunto em que todas as palavras não são substantivos comuns de dois gêneros: 
a)estudante, dentista, motorista
b) cadáver, mulher, sabiá 
c) indígena, colega, pianista
d)jornalista, estudante, artista

04) Assinale o conjunto onde todas as palavras estão escritas corretamente: 
a) chuchu - lamaçal- estração
b) enxada- analizar – cabeleireiro
c)discernimento- engabelar- viajem
d) excesso- berinjela  - concernente

MATEMÁTICA

05) O senhor José Arimatéia toma um comprimido de 4 em 4 horas e uma colher de xarope de 6 
em 6 horas. Supondo-se que ele tome os dois medicamentos às 9 horas da manhã, a que horas 
ele voltará a tomar os dois medicamentos novamente juntos:
a) 20 horas.
b) 21 horas.
c)22 horas.
d)17 horas.

06) Numa cidade, 3/7 da população torce pelo Corinthians, 2/5 torce pelo Palmeiras, 3/5 torce 
para o Atlético e 16/35 torce para o Vasco. Que time tem mais torcedores:
a)Vasco.
b) Corinthians.
c) Palmeiras.
d) Atlético.



07) A diferença entre o número cento e vinte mil e o número trinta mil e dois é:
a) 89.998.
b) 80.098.
c) 90.098.
d) 90.002.

08) Um computador custa R$ 2.500,00. Se o preço aumentar 10% ao ano, quanto custará no fim 
de 2 anos:
a) R$ 3.000,00.
b) R$ 3.025,00.
c) R$ 2.750,00. 
d) R$ 2.950,00.

ESTUDOS SOCIAIS

09) A adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente não pode ser:
a) Póstuma.
b) Bilateral.
c) Unilateral.
d) Por procuração.

10) São formas de colocação em família substituta, exceto:
a) Guarda.
b) Tutela.
c) Adoção.
d) Apadrinhamento.

11) A captação de água bruta pela SANEAGO para abastecimento da cidade de Formosa é feita:
a) No Rio Bandeirinha.
b) Na Lagoa Feia.
c) Na Lagoa Formosa.
d) No Rio Itiquira.

12) Marque a alternativa verdadeira:
a) O Ministério Público é hierarquicamente inferior ao Poder Judiciário.
b) O Coordenador das Promotorias precisa ser sabatinado pela Câmara de Vereadores.
c) O Prefeito deve consultar o Promotor de Justiça sobre as prioridades de sua administração.
d)  Somente  é  possível  a  investidura  no  cargo  de  Promotor  de  Justiça  Substituto  mediante 
aprovação em concurso público.

LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CORRELATAS

13) Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito aos deveres dos servidores públicos civis 
do Estado de Goiás:
a)  apresentar-se decentemente trajado ao serviço
b) freqüentar cursos de treinamento, aperfeiçoamento e especialização profissional legalmente 
instituídos
c) residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições inerentes ao seu cargo, ou em 
localidade vizinha, se disto não resultar inconveniência para o serviço público 
d) obedecer às ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais 

14) Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito às penas disciplinares dos servidores 
públicos civis do Estado de Goiás:
a) repreensão, suspensão, multa e demissão são algumas das modalidades de pena disciplinar 
b) a pena de repreensão destina-se à punição de faltas de natureza grave



c) na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza da infração, a gravidade, 
as circunstâncias em que foi  praticada,  os  danos dela decorrentes para  o serviço público,  a 
repercussão do fato, os antecedentes do servidor e a reincidência.
d) é possivel a extinção da punibilidade das transgressões disciplinares 

15) Na Comarca de Formosa existem instaladas atualmente:
a) quatro promotorias
b) cinco promotorias
c) seis promotorias
d) sete promotorias

16) Marque a alternativa incorreta no que diz respeito ao Ministério Público: 
a) é uma instituição permanente
b) é essencial à função jurisdicional do Estado
c)  defende  a  ordem  jurídica,  o  regime  democrático  e  os  interesses  sociais  e  individuais 
indisponíveis
d) é subordinado ao Poder Judiciário

HABILIDADE 

17) Constitui infração gravíssima, segundo o Código Brasileiro de Trânsito:
a) deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito 
quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles
b) dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir
c)ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível
d)transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido 
único de circulação

18) Assinale a alternativa incorreta referente ao número de pontos de cada infração de trânsito:
a) gravíssima - seis pontos
b) grave - cinco pontos
c) média - quatro pontos
d) leve - três pontos

19) Assinale a alternativa correta:
a)  antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a 
existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório,  bem 
como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino
b) a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela direita, obedecida a 
sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de Transito Brasileiro, 
exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda
c) não é permitido ao condutor frear bruscamente, nem mesmo por razões de segurança
d) o embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, especialmente  para 
o condutor

20) Assinale a alternativa incorreta:
a) nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando 
não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, 
nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, 
com preferência sobre os veículos automotores
b)  a  autoridade  de  trânsito  com  circunscrição  sobre  a  via  poderá  autorizar  a  circulação  de 
bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com 
ciclofaixa
c)  desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição 
sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios
d) a circulação de bicicletas nos passeios nunca poderá ser permitida


