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CARGO: MMMEEECCCÂÂÂNNNIIICCCOOO
TEXTO:      O perigo são os beberrões

Dar combate a motoristas que dirigem alcoolizados é hoje uma prioridade na área de segurança pública em 
praticamente todos os países desenvolvidos. A Inglaterra, desde os anos 90, conseguiu reduzir em 48% o número de acidentes 
com vítimas provocados por motoristas bêbados. Os Estados Unidos, a França e a Suécia recentemente aumentaram as penas, 
em geral de prisão, para quem  dirige embriagado. No Brasil, a associação perversa entre álcool e direção é uma tragédia 
nacional – em média, 25.000 pessoas morrem todos os anos em desastres provocados por gente que bebeu demais. A medida 
provisória que proíbe a venda  de bebidas alcoólicas  em bares e restaurantes às margens das estradas federais, baixada pelo 
presidente Lula na semana passada, pode ser o primeiro passo para reverter esse quadro. A MP do governo pune  com multa de 
R$1500 reais o estabelecimento que descumprir  a lei. Em caso de reincidência, a multa dobra de valor e a pista que liga a 
rodovia ao bar ou restaurante  infrator é fechada, impedindo o acesso de motoristas ao estabelecimento. 

A nova lei pode ser um instrumento eficiente na prevenção de acidentes provocados pelo uso de bebidas alcoólicas, 
mas, para que ela se traduza em queda nas estatísticas, é preciso que haja fiscalização ostensiva por parte do estado. Em 1999, o 
governo de São Paulo adotou medida semelhante nas estradas estaduais. A princípio, enquanto os bares e restaurantes recebiam 
visitas freqüentes de fiscais, a lei foi cumprida. Hoje, compra-se com facilidade qualquer tipo de bebida alcoólica nas estradas
paulistas. Na opinião dos especialistas, a nova MP é uma iniciativa louvável, mas seria preciso estender as ações às ruas das 
grandes cidades, nas quais mais da metade  dos acidentes com vítimas são provocados por motoristas bêbados. Diz o médico 
Alberto Sabbag, secretário-geral da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet): “A fiscalização no Brasil é 
centrada no carro, não no motorista. Verifica-se se o veículo está acima da velocidade e, quando ele é parado, conferem-se os 
documentos e aplicam-se multas. Poucas vezes se avalia se o motorista está sóbrio”. 

O bafômetro, instrumento usado pelas polícias para medir a concentração de álcool no organismo do motorista é usado 
timidamente no Brasil – em geral, apenas nas estradas, nos feriados prolongados, e em “blitze” esporádicas nas ruas. Na 
Austrália, o uso sistemático de exames com bafômetro no trânsito, nos últimos anos, reduziu em 42% as mortes ligadas ao 
álcool. “No Brasil, o problema não é a falta de informação sobre os riscos de dirigir alcoolizado, mas a certeza da impunidade 
ao fazê-lo”, diz o psiquiatra Arthur Guerra de Andrade, do Grupo de Estudos de Álcool e Drogas da Universidade de São 
Paulo. Assim como no caso dos criminosos, a impunidade dos infratores no trânsito é uma praga do sistema judiciário 
brasileiro. Em outros países é diferente. Na semana passada, o ator americano Kiefer Sutherland, astro do seriado de TV 24 
Horas, concluiu pena de 48 dias numa prisão da Califórnia por ter sido pego dirigindo embriagado e ser reincidente. No Brasil, 
são freqüentes os casos de motoristas bêbados que fazem vítimas fatais e recebem, como única pena, a obrigação de fazer 
trabalhos comunitários ou distribuir cestas básicas a famílias pobres.  

Os especialistas sugerem algumas medidas para diminuir os índices de acidentes provocados pelo álcool nas cidades 
brasileiras. Todas elas foram implantadas com sucesso em outros países: 

Realizar “blitze” sistemáticas nas cidades, principalmente em regiões  de vida noturna agitada. A lei brasileira dá 
ao motorista a prerrogativa de se recusar fazer o teste do bafômetro, mas o depoimento do policial pode ser usado 
como prova. 
Responsabilizar criminalmente os donos de bares que forneçam bebida a clientes já visivelmente alcoolizados. 
Mudar o foco das campanhas de conscientização sobre os perigos de dirigir após consumir álcool, eliminando o 
slogan “Beba com moderação”. Não há quantidade segura de álcool para quem está ao volante. 

A iniciativa do governo de proibir a venda de bebidas alcoólicas à beira das estradas federais é boa. Mas precisa ser 
complementada por medidas que enfrentem o problema em larga escala. Caso contrário, ela pode terminar como parte de uma 
singular instituição brasileira – as leis que simplesmente não pegam.                                  (Vanessa Vieira/ Veja  30 de janeiro, 2008)

01) O texto “O perigo são os beberrões” apresenta uma crítica: 
A) Às medidas adotadas para combater motoristas que dirigem alcoolizados. 
B) À medida provisória que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em restaurantes às margens das rodovias federais. 
C) Ao uso de bebidas alcoólicas por motoristas que dirigem nas rodovias federais. 
D) À multa estabelecida como punição para os restaurantes e bares às margens das estradas federais.  
E) Ao uso do bafômetro para medir a concentração de álcool no organismo do motorista. 

02) No texto, o autor usou os seguintes argumentos para comprovação do ponto de vista, EXCETO: 
A) Dados estatísticos.     D) Interação com o leitor, levando-o à reflexão. 
B) Exemplificações.      E) Comicidade.   
C) Comparações. 

03) Segundo o texto, no Brasil, o índice de acidentes é muito alto devido: 
A) À impunidade por dirigir alcoolizado. 
B) À falta de informação sobre os riscos de dirigir alcoolizado. 
C) Ao número reduzido de policiais nas rodovias. 
D) À falta de fiscalização centrada no motorista e no veículo. 
E) Ao amparo dado pela lei de o motorista se recusar a fazer o teste do bafômetro. 

04) “Na opinião dos especialistas, a nova MP é uma iniciativa louvável, mas seria preciso estender as ações às ruas das 

grandes cidades, nas quais mais da metade dos acidentes com vítimas são provocados por motoristas bêbados.” Assinale 
a alternativa INCORRETA quanto ao texto: 
A) As palavras vítima e bêbados  levam acento porque são proparoxítonas. 
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B) O conector mas pode ser substituído por entretanto mantendo o sentido original. 
C) A palavra louvável leva acento porque é paroxítona terminada em l.
D) O acento indicador da crase em antes de ruas é facultativo. 
E) O pronome nas quais retoma ruas das grandes cidades.

05) Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) “... conferem-se os documentos e aplicam-se multas” (3º§) podem ser substituídos por  “os documentos são conferidos e 

multas são aplicadas”. Sem prejuízo semântico. 
B) O conector (3º§) “... quando ele é parado...” indica relação temporal. 
C) Na palavra louvável (3º§) há um ditongo. 
D) Em: avalia e sóbrio (3º§) há ditongo. 
E) Em: fiscalização e Brasil há encontros consonantais. 

06) As relações estabelecidas pelos conectores entre as orações estão corretas em todas as alternativas, EXCETO em: 
A) “Os especialistas sugerem algumas  medidas para diminuir os índices de acidente”  Finalidade. 
B) “Na ... o ator americano Kiefer Sutherland, (...) concluiu pena de 48 dias numa prisão da Califórnia por ter sido pego 

dirigindo embriagado...”  Causa. 
C) “... a nova MP é uma  iniciativa louvável, mas seria preciso estender as ações às ruas...”  Adição. 
D) ... enquanto os bares e restaurantes recebiam visitas freqüentes de fiscais, a lei foi cumprida.   Tempo. 
E)  “... a obrigação de fazer trabalhos comunitários ou distribuir cestas básicas a famílias carentes.  Alternância. 

07) Há uma palavra grafada INCORRETAMENTE em: 
A) Mochila – beneficente – meritíssimo   D) Fratricídio – umbigo – prazeroso  
B) Tireóide – pedágio – bandeija     E) Enxurrada – encharcado – xampu 
C) Freada – estupro – frustrado 

08) Deve levar acento indicador da crase: 
A) Há donos de bares que vendem bebidas alcoólicas a jovens. 
B) Dar combate a pessoas que dirigem bêbadas. 
C) Fiz elogio a alunas dedicadas ao estudo. 
D) Todos ficaram a vontade na sala assistindo a novela. 
E) Não vou a festas.  

09) Está correta a concordância em:  
A) Vossa Excelência estais comprometida com vossos eleitores – disse o rapaz ao Vereador. 
B) Tu e ele são amigos desde crianças. 
C) Sou eu que faço o serviço da casa. 
D) Mais de uma pessoa ficaram feridas no acidente. 
E) Algum de nós ficaremos para vigiar a casa.  

10) Houve ERRO quanto ao emprego do pronome: 
A) Vamos fazê-la muito feliz.    D) Para eu representar o chefe, preciso de orientação. 
B) Entre eu e ela existe muito respeito.   E) Está difícil para mim viver em local tão violento. 
C) É uma honra para mim representar o chefe na reunião. 

MATEMÁTICA
11) Sendo as dimensões de um retângulo 18cm e 16cm, a razão entre sua área e seu perímetro é: 

A) 1/3  B) 9/4   C) 4/9   D) 3/2   E) 2/3 
12) Sabe-se que um número fica à esquerda do número –7 na reta dos racionais. Este número pode ser: 

A) 42/8  B) 62/9  C) 35/6  D) 58/8  E) 116/19 
13) Associe corretamente: 

I. 1m2 ( A ) 1 L 
II. 1dm3 ( B ) 325 ml 

III. 32,5 cl ( C ) 0,325 L 
IV. 0,325 L ( D ) 1 m 
V. 0,001 km ( E ) 100 dm2

A seqüência está correta em: 
A) IV – A;    V – B;     II – C;     I – D;    III – E  D)  II – A;    III – B;     V – C;    IV – D;     I – E 
B) III – A;      I – B;    IV – C;   II – D;     V – E  E)  V – A;      II – B;      I – C;    III – D;   IV – E 
C)  II – A;   IV – B;    III – C;   V – D;       I – E  

14) Um aquário retangular apresenta as seguintes dimensões: 20cm, 12cm e 60cm. Sabe-se que 2/3 de sua capacidade 
está cheia de água. A quantidade em litros que falta para completá-lo é: 
A) 14,4 litros. B) 28,8 litros.  C) 8,6 litros.  D) 9,6 litros.  E) 4,8 litros. 

15) O produto da raiz quadrada do maior resultado pelo menor resultado das expressões abaixo é: 
(I) 10: 5 – 4 
(II) 28: (– 4) + 9 . (– 1) – 3 . (2 – 7) 
(III) 3 . (– 7) + (– 6) . (– 5) – 2 . (– 1) . (+8) 
(IV) – 8: (– 2) – 3 . (+12) – 25

A) – 100  B) 0   C) 24   D) – 8   E) – 20 
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16) Em uma confecção há periodicamente vistoria nos setores de corte a cada 4 dias, arremate a cada 12 dias e costura a 
cada 8 dias. A vistoria coincidirá nos três setores daqui a: 
A) 12 dias.  B) 24 dias.  C) 30 dias.  D) 18 dias.  E) 20 dias. 

17) Com os algarismos 0, 2 e 9 podemos formar números sem repeti-los, de três algarismos. A diferença do maior 
número pelo menor é um número divisível por: 
A) 6  B) 3   C) 7   D) 8   E) 4 

18) Mariana gasta 4,2kg de arroz por semana para alimentar sua família. A quantidade de arroz consumida em 30 dias 
é de: 
A) 16,8kg  B) 18kg   C) 17kg   D) 18,8kg  E) 17,8kg 

19) Flávia comprou uma TV Digital por R$3.200,00. Deu 1/4 do valor da TV Digital de entrada e o restante pagou em 4 
prestações fixas. Na última prestação ela atrasou o pagamento por 2 meses, tendo que pagar um juro pelo atraso 
calculando à taxa de 8% ao ano. Flávia pagou no total da última prestação, a quantia de: 
A) R$696,00 B) R$612,00  C) R$672,00  D) R$608,00  E) R$648,00 

20) A área de um terreno retangular é 324m2. Sabendo que o seu comprimento é o quádruplo da largura, para cercar 
este terreno com 4 voltas de arame quanto gastarei? 
A) 360m  B) 296m  C) 290m  D) 180m  E) 270m 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Analise as afirmativas abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas: 

(    ) O sistema de suspensão é o complexo que armazena, transfere e transforma o combustível destinado a movimentar o 
motor. 

(    ) O sistema de arrefecimento destina-se a controlar a temperatura do motor, por intermédio da circulação de ar e/ou 
água.

(    ) O sistema de freios tem a finalidade de parar o veículo ou reduzir a sua velocidade. 
A seqüência está correta em: 
A) F, V, F  B) F, F, V  C) V, F, V  D) F, V, V  E) V, F, F 

22) Acerca das luzes internas de um veículo, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) A operação da luz interna se dá pelas portas dianteiras ou por cada uma das portas separadamente. 
B) A luz interna é um componente muito importante para o funcionamento do automóvel. 
C) Quando notar problemas no circuito da luz interna deve-se verificar se a lâmpada não está queimada. 
D) O alicate comum é apropriado para fixar os fios por pressão. 
E) Para cada dispositivo elétrico é preciso haver pelo menos um fio e pelo menos um interruptor de alguma espécie. 

23) São peças componentes da embreagem, EXCETO: 
A) Cilindro mestre.      D) Pedal da embreagem. 
B) Garfo.       E) Platô. 
C) Alavanca com molas. 

24) Para maior segurança, é necessário verificar o funcionamento do veículo. Acerca disso, analise as afirmativas abaixo 
e marque a INCORRETA: 
A) É necessário verificar o reservatório de água no sistema do limpador de pára-brisa. 
B) As palhetas do limpador de pára-brisa devem ser trocadas caso estejam ressecadas. 
C) Nos veículos refrigerados à água, o nível do reservatório deverá estar sempre abaixo do recomendado. 
D) É necessário que os faróis (luzes baixa e alta) estejam funcionado e acendendo. 
E) Nos veículos de transmissão automática, é necessário observar o nível de reservatório. Nos demais veículos é necessário 

procurar os vazamentos debaixo do veículo. 
25) Analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 

(    ) Não utilizar palhas de aço para limpar os vidros do automóvel e se o vidro traseiro possuir desembaçador, jamais 
utilizar produtos abrasivos. 

(    ) Montar pneus com tamanhos e construções diferentes em um mesmo veículo. 
(    ) Jamais pulverizar a parte inferior do carro com querosene ou óleos minerais, pois este produto resseca as borrachas e 

acaba estragando lonas e pastilhas de freio. 
A seqüência está correta em: 
A) F, F, V  B) V, F, V  C) V, V, F  D) F, V, F  E) V, V, V 

26) Sobre a pintura dos veículos, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) Aguardar a secagem completa, lixar as partes afetadas e preparar a superfície são importantes para não firmar acúmulos. 
B) A melhor maneira para não descascar é remover as camadas soltas, lixar e repintar. 
C) Descuidos na hora da aplicação, como realização da pintura em locais muito quentes, tinta muito grossa, falta de ajuste 

de pressão do ar na pistola de pulverização e vazão de tinta são fatores que deixam a pintura com aparência granulada e 
enrugada.

D) Para evitar a diferença de tonalidade não é necessário mexer bem a tinta. 
E) Quando a pintura fica fosca, sem brilho ou com aparência ressecada, recomenda-se polir com massa de polir nº03. 

27) Analise as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA: 
A) No carburador, o combustível (álcool ou gasolina) é misturado com ar e dosado de acordo com os fatores velocidade, 

carga e temperatura e então, pulverizado no tubo de admissão dos cilindros para iniciar o ciclo de combustão do motor. 
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B) No motor a diesel, a alimentação se dá quando o combustível armazenado no tanque é sugado pela bomba e através das 
tubulações, após passar pelo filtro de combustível, é levado até a bomba injetora que o desloca em alta pressão para os 
bicos injetores. 

C) O sistema de alimentação é o complexo que armazena, transfere e transforma o combustível destinado a movimentar o 
motor. 

D) A injeção eletrônica de combustível é um sistema de alimentação controlado por uma unidade de comando eletrônica. 
E) A bomba injetora é um componente do motor a gasolina ou álcool. 

28) “______________ é a peça mais pesada do motor.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase anterior: 
A) Bloco.  B) Cilindro.  C) Biela.  D) Cárter.  E) Cabeçote. 

29) Após a aprovação em concurso público, o Servidor estará sujeito às seguintes etapas até a estabilidade: 
A) Posse.       D) Cumprimento de estágio probatório. 
B) Exercício.      E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
C) Nomeação. 

30) Sobre concurso público, marque abaixo o que está INCORRETO, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos 
de São Gabriel da Palha: 
A) A comissão do concurso deverá ser composta de no mínimo três pessoas idôneas. 
B) O prazo de validade do concurso é de até no máximo dois anos. 
C) Poderá inscrever-se ao concurso público, candidatos com o mínimo de 16 anos, desde que sejam eleitores. 
D) O concurso deverá ser de provas ou de provas de títulos. 
E) O concurso deverá ser homologado no prazo máximo de noventa dias, a contar do encerramento das inscrições. 

CONHECIMENTOS GERAIS
31) O mundo acompanha, neste início de 2008, a disputa política dos pré-candidatos à Presidência da República nos 

E.U.A. nas prévias que irão decidir os futuros indicados partidários ao cargo que hoje é ocupado por: 
A) George W. Bush.      D) Jimmy Carter. 
B) Bill Clinton.      E) John Kennedy. 
C) Ronald Reagen. 

32) Dentre as opções abaixo, marque a única que representa um país sul-americano que NÃO faz fronteira com o 
Brasil: 
A) Argentina. B) Colômbia.  C) Chile.  D) Paraguai.   E) Venezuela. 

33) Uma determinação do Governo Federal, em forma de decreto publicado no início de 2008 no Diário Oficial da 
União, proibiu a comercialização de qual produto nas rodovias brasileiras? 
A) Medicamentos.      D) Bebida alcoólica. 
B) Armas de fogo.      E) Peças automotivas. 
C) Armas “brancas”. 

34) A última Assembléia Constituinte Brasileira, responsável pela elaboração da atual Constituição Federal, ocorreu 
após a Ditadura Militar, no final de que década do século XX? 
A) Década de 90. B) Década de 80. C) Década de 70. D) Década de 60. E) Década de 50. 

35) A Mata Atlântica é uma formação vegetal brasileira que acompanhava o litoral do país, do Rio Grande do Sul ao 
Rio Grande do Norte. Em função do desmatamento, principalmente a partir do século XX, encontra-se hoje muito 
reduzida, sendo uma das florestas tropicais mais ameaçadas do globo. No entanto, mesmo reduzida a poucos 
fragmentos, na sua maioria descontínuos, a biodiversidade de seu ecossistema é uma das maiores do planeta. 
Aponte, entre as opções abaixo, a alternativa que apresenta um Estado que NÃO se localiza na região de 
abrangência da Mata Atlântica: 
A) Rio de Janeiro. B) Paraná.  C) Bahia.  D) São Paulo.  E) Mato Grosso. 

CONHECIMENTOS LOCAIS
36) O município de São Gabriel da Palha, localizado no noroeste capixaba, foi distrito de qual importante cidade do 

Espírito Santo? 
A) São Mateus. B) Nova Venécia. C) Cariacica.  D) Colatina.  E) Linhares. 

37) A COOABRIEL é uma cooperativa do ramo agropecuário que atua fortemente na área da cafeicultura, dando 
destaque a uma variedade específica deste produto que é o mais produzido no município de São Gabriel da Palha, 
chamada:
A) Conillon. B) Catuai.  C) Icatu.  D) Mundo Novo. E) Katipó. 

38) Como se chama o grupo da Terceira Idade, fundado em 1997, que é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza 
civil que se destina à instalação e manutenção do Centro de Apoio à Pessoa Idosa, procurando desenvolver ações 
que visam valorizar, atender e distrair a população idosa de São Gabriel da Palha? 
A) Toda Vida. B) Roda Viva.  C) Vida.  D) Para toda Vida. E) Vida Rodada. 

39) O município de São Gabriel da Palha é administrado pela prefeita Raquel Ferreira Mageste Lessa que tem como 
vice: 
A) Antônio de Nadai.     D) Luís Carlos Chefer. 
B) Leonardo Luiz Bragato.     E) Carlos Magno Canal. 
C) Altair Ferreira da Fonseca. 
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40) Localizado a 9km da sede do município de São Gabriel da Palha, o sítio dos Irmãos Bonato, é um importante centro 
de lazer durante o verão, quando há uma intensa programação incluindo música ao vivo e campeonatos de futebol 
de areia, sendo desde a década de 1990 chamado de: 
A) Clube Campestre de São Gabriel da Palha.   D) Parque da Ilha Agrotérmico. 
B) Parque de Exposição Romeu Joaquim de Souza.  E) Estádio Municipal Antônio Ferreira da Fonseca. 
C) Ginásio Poliesportivo Anastácio Cassaro. 







