03 – No primeiro quadro aparece um pronome possessivo,
marque a alternativa a seguir em que aparece esse pronome.

PORTUGUÊS
01 – A imagem abaixo está demonstrando:

A) minha
B) amassa
C) mãe
D) só
E) Nenhuma das alternativas.
04 – No quarto quadro aparece a palavra bom. Na tirinha esta
palavra está funcionando como um:
Fonte: http://www.geocities.com/ligiamqm/alegria.jpg

A) Tristeza
B) Alegria
C) Desconfiança
D) Tédio
E) Raiva

A) substantivo
B) advérbio
C) adjetivo
D) artigo
E) verbo
Leia o texto abaixo e responda as questões 05 e 06.

Observe a imagem abaixo e responda as questões 02, 03 e 04.

1

2

3

4

Um sujeito entra numa loja de peles com uma loira
espetacular. Ele diz ao vendedor:
— Quero que você dê a esta moça a mais linda estola
de pele que você tiver nesta loja.
O vendedor mostra algumas à moça, que acaba se
decidindo por uma.
Discretamente, o vendedor diz ao sujeito:
— Esta daqui custa R$ 65.000,00.
— Sem problema! — diz o homem — Faço-lhe um
cheque já.
O vendedor se desculpa:
— O senhor tem que entender que só posso lhe entregar
a estola depois que o cheque for compensado.
Como hoje é sexta-feira, terá que ser segunda.
— Entendo perfeitamente... Venho pegá-la na segundafeira.
Na segunda-feira o sujeito volta na loja.
O vendedor lhe diz:
— Sinto muito, senhor, mas seu cheque voltou por falta
de fundos.
— Eu já sabia... Eu só vim agradecer-lhe pelo mais
fabuloso fim-de-semana de minha vida!
Fonte: http://www.osvigaristas.com.br/piadas/machistas/loja-depeles-8122.html

Fonte: http://visaouniversitaria.files.wordpress.com/2007/04/
tirinha338_mafalda.jpg

02 – A palavra É que aparece no terceiro quadro é um:
A) artigo
B) substantivo
C) advérbio
D) verbo
E) adjetivo

05 – A palavra destacada na terceira linha do texto acima pode
ser trocada pela palavra:
A) blusa
B) xale
C) bota
D) chapéu
E) meia
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A) pessoal
B) demonstrativo
C) possessivo
D) de tratamento
E) indefinido

06 – O feminino de vendedor, que aparece no texto, é:
A) vendedor
B) vendedoura
C) vendedora
D) veindedora
E) vendeidora

10 – Complete as lacunas da frase abaixo corretamente.

07 – Marque a alternativa em que a palavra destaca é um numeral
fracionário.

_____ trabalho em ______ fábrica de alimentos e ____
dono dela é _____ homem muito bom.

A) Joãozinho possui uma dezena de bolinhas de gude.
B) Isabele ficou com um sétuplo de pontos a mais que Maria.
C) Ao meio dia Dr. Horácio irá atender em seu consultório
médico.
D) Roberta tem 15 batons labiais, um de cada cor.
E) Olívia na lista de espera é a de número dezessete.
Observe a tirinha abaixo e responda corretamente as questões
08 e 09.

A) Eu, uma, o, um;
B) Eu, um, o, um;
C) Eu, uma, um, o;
D) Eu, um, um, o;
E) Eu, uma, um, um.
11 – As palavras casa, táxi, zebra e luva em ordem alfabética
ficam:

2

1

Está, respectivamente, correta a alternativa:

A) casa, luva, zebra e táxi
B) luva, casa, zebra e táxi
C) luva, casa, táxi e zebra
D) táxi, zebra, luva e casa
E) casa, luva, táxi e zebra
12 – O coletivo do meio de transporte da imagem abaixo é:

4

3

Fonte: http://www.todamafalda.com.br/

A) aglomeração
B) esquadrilha
C) esquadra
D) time
E) tribo
13 – Assinale a alternativa abaixo em que a palavra está escrita
corretamente no aumentativo.

08 – No quarto quadro a mensagem passada é de que:
A) Susanita é uma menina muito asseada.
B) A amiga de Mafalda não tem discriminação racial.
C) Há um subentendido de que Susanita é preconceituosa.
D) Mafalda e sua amiga são preconceituosas.
E) Susanita não gosta de sujeira.

A) Animalzão
B) Homenzão
C) Sapataço
D) Amigalhão
E) Insetão

09 – Ainda com relação à tirinha a palavra nós que aparece no
terceiro quadro é um pronome:
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14 – Aponte a única alternativa onde todas as palavras seriam
classificadas como advérbios de modo se estivessem em
qualquer texto.

18 – Assinale a alternativa em que a palavra destacada é uma
paroxítona.
A) O pardal é um belo pássaro.
B) A xícara está cheia de café.
C) O tambor tem um batido forte.
D) O couro do jacaré é muito diferente.
E) O sorvete de morango tem o sabor muito bom.

A) Debalde, ontem, pouco, menos;
B) Sobretudo, assim, pior, mal;
C) Certamente, defronte, porventura, quase;
D) Nunca, principalmente, melhor, menos;
E) Quão, tanto, aliás, agora.

19 – Aponte a única alternativa em que a palavra NÃO está
separada corretamente.

15 – Complete as palavras com Ç ou com S.
I - Expul___ão

IV - Ver___ão

A) Te – sou – ra
B) As – sem – bléi – a
C) He – ró – i – co
D) E – pi – de – mi – a
E) Ca – nho – to

V - Exten___ão

20 – A palavra vassoura tem:

Está respectivamente correta a ordem:

A) 8 letras e 8 fonemas;
B) 8 letras e 7 fonemas;
C) 7 letras e 8 fonemas;
D) 7 letras e 7 fonemas;
E) 8 letras e 6 fonemas.

II - Absten___ão
III - Distor___ão

A) S, S, Ç, S, S
B) S, Ç, Ç, S, Ç
C) Ç, Ç, S, S, S
D) S, Ç, Ç, S, S
E) Ç, S, Ç, S, Ç

MATEMÁTICA
Considere a imagem abaixo para responder às questões 16 e 17.
21 – Se em uma embalagem há 7 escovas de dente, em 86
embalagens terão:
A) 660 escovas de dente;
B) 604 escovas de dente;
C) 603 escovas de dente;
D) 602 escovas de dente;
E) 601 escovas de dente.
22 – Colocando as temperaturas 12,9°; 34,7°; 34,1° e 28,3° em
ordem decrescente elas ficarão:
16 – Marque a alternativa em que o feminino do animal exposto
na figura acima aparece na frase corretamente.
A) A elefante fêmea é muito pesada.
B) A alefante é um animal gregório.
C) A elefanta se alimenta de ervas e folhas.
D) A elefenta pode viver de 100 a 120 anos.
E) O eletante fêmea é um animal pesado.

A) 12,9°; 28,3°; 34,1° e 34,7°;
B) 12,9°; 28,3°; 34,7° e 34,1°;
C) 12,9°; 34,7°; 34,1° e 28,3°;
D) 34,7°; 28,3°; 34,1° e 12,9°;
E) 34,7°; 34,1°; 28,3° e 12,9°.
Observe o relógio e responda as questões 23 e 24.

17 – Ainda com relação ao animal da figura acima é correto
afirmar que seu coletivo é:
A) manada
B) cáfila
C) vara
D) cambada
E) alcatéia
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23 – O relógio acima está marcando:

29 – O símbolo que correspondente ao cruzeiro, moeda brasileira
que foi utilizada em anos anteriores, é:

A) 9 h 20 min 15 s;
B) 3 h 20 min 45 s;
C) 4 h 20 min 45 s;
D) 9 h 25 min 20 s;
E) 4 h 45 min 15 s.

A) Cr$
B) NCr$
C) Cz$
D) CR$
E) CNR$

24 – A imagem do relógio lembra a figura geométrica de um:
30 – A forma das pernas da cadeira abaixo lembra uma figura
geométrica denominada:

A) triângulo
B) quadrado
C) retângulo
D) trapézio
E) pentágono
25 – O resultado da expressão numérica (24 + 30) x 7 é:
A) 61
B) 278
C) 378
D) 425
E) 398
26 – Subtraindo 9 de 113, depois tirando 10 do resultado, e em
seguida dividindo o que sobrou por 2, e multiplicado por 1 o
resultado final será:
A) 47
B) 49
C) 54
D) 61
E) 94

A) quadrado
B) retângulo
C) triângulo
D) trapézio
E) hexágono

CONHECIMENTOS GERAIS
31 – É papel do vereador do município:
I - mostrar os problemas da comunidade e buscar
providências junto aos órgãos competentes;
II - fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal e do
próprio Legislativo;
III - doar remédios quando abordado na rua por um eleitor;
IV - apoiar todos os projetos que o prefeito manda para a câmara,
mesmo que a população não seja beneficiada.

27 – Observando a pizza abaixo se conclui que Ana comerá:

Estão corretos os itens:
A) 1/4 da pizza;
B) 1/5 da pizza;
C) 4/1 da pizza;
D) 5/1 da pizza;
E) 4/4 da pizza.

A) I, apenas;
B) II, apenas;
C) III apenas;
D) I e II, apenas;
E) I e IV, apenas.

28 – Jesus Cristo morreu aos 33 anos, colocando essa idade em
Algarismo Romano sua representação ficará:
A) LLLXXX
B) MMMCCC
C) CCCIII
D) XXXIII
E) IIIMMM

32 – Todas as alternativas abaixo correspondem a transportes
marítimos, EXCETO:
A) canoa
B) gôndola
C) avião
D) jetski
E) submarino
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33 – Fazem parte do meio de comunicação da hipermídia:

D) Sant´Ana;
E) Santo Antônio.

I - NTICs (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação);
II - CD-ROM;
III - TV digital;
IV - Internet;
V - Cinema.
Estão corretos os itens:
A) I e II, apenas;
B) I, II e III, apenas;
C) II, III e V;
D) I, II, III e IV, apenas;
E) II, III, IV e V, apenas.

39 – Todas as cidades abaixo fazem limites com Capim-PB,
EXCETO:
A) Santa Rita;
B) Sapé;
C) Cuité de Mamanguape;
D) Jacaraú;
E) Rio Tinto.
40 – O primeiro Prefeito do município de Capim-PB foi:

34 – Como todo município que preza pelos aspectos
institucionais, Capim também adota um brasão representativo.
Desta forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais
do brasão de Capim.

A) Antônio Fernando Coutinho da Cunha;
B) José Bento Batista;
C) Sebastião do Nascimento;
D) Pedro Jorge C. Guerra;
E) Cláudio dos Santos Pia.

A) Vermelho, amarelo, branco e verde.
B) Azul, amarelo, branco e verde.
C) Rosa, amarelo, branco e vermelho.
D) Verde, vermelho, amarelo e roxo.
E) Laranja, vermelho, amarelo e azul.
35 – No dia 22 de abril além de se comemorar o dia da Força
Aérea Brasileira é comemorado também o Dia do (a):
A) índio;
B) descobrimento do Brasil;
C) bandeira;
D) meio ambiente;
E) independência do Brasil.
36 – A cidade de Capim, Paraíba, está situada na:
A) microrregião do litoral sul;
B) microrregião do litoral norte;
C) mesorregião do litoral sul;
D) mesorregião do litoral norte;
E) mesorregião do semi-árido.
37 – De acordo com o IBGE, em 2007 a população de Capim
estava estimada em aproximadamente:
A) 5.304 habitantes;
B) 4.000 habitantes;
C) 6.500 habitantes;
D) 4.304 habitantes;
E) 7.500 habitantes.
38 – A(O) padroeira(o) de Capim corresponde a:
A) Santa Rita de Cássia;
B) São Sebastião;
C) Nossa Senhora da Luz;
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