
REALIZAÇÃO         
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ

R E F .  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 0 8

INSTRUÇÕES
● Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 30 (trinta) questões que compõem a prova objetiva 

numeradas seqüencialmente.

● Você receberá também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

ATENÇÃO:
1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2- Após autorização, verifique se o este Caderno de Questões está completo e se a numeração está correta.

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. 

Caso encontre alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.

4- O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a Folha de Respostas, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade 

do candidato. 

5- Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.

6- A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas.

7- Na correção da Folha de Resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais 

de uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

8- Você dispõe de  3 (três)  horas para  fazer  a  prova,  incluindo a  marcação da  Folha de  Respostas.  Faça com 

tranqüilidade, mas controle seu tempo.

9- O candidato somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. O 

candidato que quiser levar o caderno de questões só poderá sair com este após o término da prova, devendo, 

obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada.

10- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará 

as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

QUESTÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RESP. 

QUESTÃO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESP. 



C O N H E C I M E N T O  E S P E C Í F I C O
1. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o Sistema 

Nacional de Trânsito Brasileiro é divido em 2 órgãos. 
Assinale a alternativa que os apresenta.
a) CONTAN e CONTRANDIFE.
b) DENATRAN e CIRETRAN.
c) Normativos e Executivos.
d) JARI e CONTRAN.

2. Assinale a alternativa que apresenta o nome da via 
destinada a acessos em áreas restritas.
a) Estradas.
b) Locais.
c) Via de trânsito rápido.
d) Via arteriais.

3. Sobre  a  validade  da  CNH,  assinale  a  alternativa 
correta. 
a) A validade  máxima  da  CNH  é  de  05  anos  para 

condutores  de  até  65  anos  e  de  03  anos  para 
condutores acima de 65 anos.

b) A  validade  máxima  da  CNH  é  de  04  anos  para 
condutores  de  até  65  anos  e  de  02  anos  para 
condutores acima de 65 anos.

c) A validade é de 05 anos independendo da idade.
d) A validade é de 03 anos independendo da idade.

4. Sobre  os  documentos  obrigatórios  para  dirigir, 
assinale a alternativa correta. 
a) A CNH pode ser cópia autenticada.
b) O  Licenciamento  do  veículo  não  é  de  porte 

obrigatório.
c) A CNH deve ser original e compatível com o veículo 

que esteja dirigindo.
d) O Recibo do Veículo é de porte obrigatório.

5. Em um cruzamento onde não tenha nenhum tipo de 
sinalização indicando de quem é a preferência, neste 
caso será
a) do veículo mais novo.
b) do veículo da esquerda.
c) do veículo da direita.
d) do veículo mais potente.

6. O horário proibido para buzina em perímetro urbano 
é
a) 18h às 22h.
b) 18h às 06h.
c) 20h às 07h.
d) 22h às 06h. 

7. Dirigir com a CNH vencida a mais de 30 dias resulta 
em multa de natureza
a) leve.
b) grave.
c) gravíssima.
d) média.

8. Permanecer  imobilizado  por  falta  de  combustível 
resulta  em  multa  de  natureza  média  e  terá  como 
medida administrativa
a) suspensão do direito dirigir.
b) remoção do veículo.
c) retenção do veículo.
d) apreensão do veículo.

9. A sinalização que prevalece no trânsito é
a) a sinalização vertical.
b) a sinalização horizontal.
c) gestos dos agentes de trânsito.
d) a sinalização semafórica.

10. Dois apitos breves indicam que o condutor deverá
a) seguir.
b) parar.
c) diminuir a velocidade.
d) virar para direita.

11. Sobre  o  cinto  de  segurança,  assinale  a  alternativa 
correta.
a) Pode ser utilizado pela mãe e filho ao mesmo tempo.
b) Pode  ser  utilizado  por  duas  crianças  magras  ao 

mesmo tempo.
c) Pode  ser  utilizado  por  duas  pessoas  ao  mesmo 

tempo.
d) Pode ser utilizado somente por uma pessoa.

12. Ofuscamento é uma cegueira momentânea causada 
pelo  excesso  de  luz  em  nossos  olhos.  À  noite, 
quando um veículo em sentido contrário nos causa 
ofuscamento, o correto a fazer é
a) acionar a luz alta também.
b) estacionar o veículo em local seguro.
c) desligar a luz de nosso veículo.
d) desviar o olhar para direita e se orientar pelas faixas 

do solo.

13. Quando o volante “puxa” para um dos lados, ou fica 
difícil  manter  o  veículo  andando  em  linha  reta,  é 
indicativo de problema
a) no sistema de Refrigeração.
b) no sistema Elétrico.
c) no sistema de Embreagem.
d) no sistema de Direção.

14. Em caso de superaquecimento do motor, o indicado 
a fazer é
a) continuar rodando, sem resolver a causa.
b) colocar água fria no radiador mesmo com o motor 

quente.
c) parar e desligar o motor.
d) sempre abastecer, nunca andar na reserva.

15. Veículo  que  balança  muito,  pneus  com  desgastes 
irregulares  e  ruídos  estranhos  são  indícios  de 
problema
a) nos freios.
b) nos pneus.
c) na suspensão.
d) no combustível.



P O R T U G U Ê S
Leia o texto a seguir para responder as questões de 
16 a 21.
Nos seis meses sob a vigência da lei seca, o Brasil 
teve  6.298  motoristas  multados  por  dirigirem 
bêbados  –  praticamente  a  mesma  quantidade  de 
condutores flagrados em todo o ano de 2007: 6,3 mil. 
No Paraná,  de janeiro a junho,  antes de a lei  seca 
entrar  em vigor,  o  estado tinha 265 autuações  por 
embriaguez. Já no segundo semestre, a quantidade 
de  autuações  foi  para  639.  Ou  seja,  com  a  lei  as 
multas  aumentaram  em  71%.  Também  cresceu  a 
quantidade  de  motoristas  detidos  no  Paraná:  no 
primeiro semestre do ano passado eram 158 presos 
por dirigirem embriagados. O número subiu para 491 
detidos até o fim de dezembro, um aumento de 47%. 
“Antes da lei seca, o motorista só podia ser preso se 
estivesse  dirigindo  bêbado  e  se  esse  ato 
representasse  risco  à  segurança  das  pessoas.  Se 
somente assoprava o bafômetro e tinha 0,7 mg/l de 
álcool  no ar  expelido, por exemplo,  ele  era apenas 
multado.  Hoje,  com  0,3  mg/l,  ele  é  preso 
imediatamente”, lembra o inspetor Moreno.

MILLAN, P. Paraná é 6.º em multas a motoristas bêbados. 
Acessado em http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidaecidadania

/conteudo.phtml?tl=1&id=844260&tit=Parana-e-6-em-multas-a-
motoristas-bebados, Publicado em 06/01/2009.

16. Assinale a alternativa correta.
a) Segundo o texto, mais pessoas começaram a beber 

após o início da lei seca. 
b) Segundo o texto, a quantidade de multas aumentou 

após o início da lei seca.
c) Segundo o texto, a quantidade de multas era maior 

antes da lei seca, o que indica que as pessoas estão 
respeitando a nova lei.

d) Segundo o texto, em meio ano houve mais multas do 
que o ano anterior inteiro à lei seca.

17. Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Segundo o texto, o número de motoristas detidos por 

dirigirem embriagados no Paraná aumentou.
b) Com o nível de tolerância de álcool no organismo, o 

número  de  prisões  e  multas  por  embriaguez 
aumentou após o início da lei seca.

c) Segundo  o  texto,  no  Paraná,  a  lei  seca  não  teve 
efeito inibidor, pois a quantidade de motoristas que 
foi  flagrada  é  maior  em  relação  ao  índice  do 
momento anterior ao de vigência da nova lei.

d) Atualmente, com o índice de 0,3 mg/l de álcool no ar 
expelido ainda não justifica prisão imediata.  

18. Ditongo  é  o  encontro  vocálico  dentro  da  mesma 
sílaba.  Quando  as  vogais  ficam  em  sílabas 
diferentes, o encontro vocálico leva o nome de hiato. 
Assinale  a  alternativa  em  que  todas  as  palavras 
apresentam ditongos orais.
a) imediatamente – subiu – podia
b) subiu – seis – autuações
c) aumentaram – álcool - podia
d) ou – primeiro – imediatamente

19. Em algumas palavras, a letra U pode formar ditongo 
com outra letra. No entanto, em alguns casos, esta 
letra  pode  não  formar  ditongo  por  não  apresentar 
som. Assinale a alternativa que apresenta um caso 
como este.
a) multados – quantidade – autuações
b) subiu – aumento – segurança
c) quantidade – embriaguez – segurança
d) multados – aumento – segundo

20. Encontro  consonantal  é  o  encontro  de  duas letras 
consoantes.  Quando  o  encontro  ocorre  na  mesma 
sílaba,  ele  é  chamado  de  encontro  consonantal 
perfeito.  Quando  cada  consoante  fica  em  sílabas 
separadas,  chama-se  encontro  consonantal 
imperfeito.  Assinale  a  alternativa  em  que  todas  as 
palavras apresentam caso de encontro consonantal 
perfeito.
a) Brasil – motoristas – mesma
b) flagrados – junho – estado
c) semestre – pessoas – expelido
d) primeiro – preso – tinha

21. Assinale a alternativa que contém uma palavra que 
apresenta um encontro consonantal  e um encontro 
vocálico ao mesmo tempo.
a) estado – preso
b) janeiro – autuações
c) embriaguez – semestre
d) meses – seca

22. As  palavras  a  seguir  estão  faltando  uma  letra. 
Assinale  a  alternativa  que  apresenta  a  seqüência 
correta para preenchê-las respectivamente.
ca__a / __ipe / sem__ate__ / e__ame / te__te / te__to
a) S – J – S – Z – X – S – X
b) Z – G – S – Z – Z – S – S
c) S – J – SS – Z – X – S – S
d) S – J – S – Z – X – X – X

23. Assinale  a  alternativa  que  não  apresenta  nenhum 
erro de ortografia.
a) O trânsito está se tornando cada vez mais violento. 

Em época de festas, é preciso prestar mais atenção.
b) É preciso prestar muita atenção nos semáfaros.
c) Cuidado!  Dirigir  bêbado  pode  resultar  em  vários 

poblemas.
d) Evite dirigir com os peneus carecas.

24. Segundo as normas gramaticais vigentes até o fim 
do ano de 2008, a palavra IDÉIA leva acento. Assinale 
a alternativa que apresenta corretamente a regra que 
prevê este acento.
a) Acentua-se a base dos ditongos abertos. 
b) Acentua-se toda a proparoxítona.
c) Acentua-se a paroxítona terminada por hiato.
d) O acento da palavra idéia é diferencial.

25. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
corretas quanto à acentuação gráfica, de acordo com 
as regras gramaticais vigentes até o fim do ano de 
2008.
a) malícia – austero – augústo
b) meritíssimo – constância – melância
c) ambulância – tuiuiu – jacaré
d) estátua – estímulo – rubrica 

M A T E M Á T I C A
26. Fiz uma viagem em 3 dias em que no primeiro dia eu 

percorri 600 km. No segundo dia, eu percorri 475 km 
e  no terceiro  dia  eu  terminei  a  viagem.  O total  de 
quilômetros  percorridos  foi  de  1745  km.  Quantos 
quilômetros eu percorri no terceiro dia?
a) 600.
b) 670.
c) 585.
d) 645.

http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidaecidadania


27. Os números 21 e 35 estão na mesma razão que 27 e 
x. Qual o valor de x?
a) 40.
b) 15.
c) 30.
d) 45.

28. Um corredor amador terminou uma prova de 15000 
metros com o tempo de 4500 segundos. Esse tempo 
é equivalente a
a) 4 horas e 50minutos.
b) 1 hora e 15 minutos.
c) 1 hora e 45 minutos.
d) 2 horas e 45 minutos.

29. Comprei  3  pedaços  de  tecido:  um com 6,48  m de 
comprimento,  um  com  5,3  m de  comprimento  e  o 
último  com  12,118  m  de  comprimento.  Assinale  a 
alternativa  que  apresenta  o  comprimento  dos  três 
pedaços de tecido juntos (a soma dos três).
a) 23,898.
b) 21,001.
c) 18,998.
d) 24,008.

30. Se eu juntar  
2
1

de um copo de água com  
3
1

de um 

copo de água obtenho que fração de tal copo?

a)
6
5

.

b)
5
2

.

c)
5
5

.

d)
6
2

.
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