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CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 07.
TEXTO:
O reformador do mundo
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Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava
errado e a natureza só fazia asneiras.
Asneiras, Américo?
― Pois então?... Aqui mesmo, neste pomar, você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira
enorme sustentando frutas pequeninas, e lá adiante vejo uma colossal abóbora, presa ao caule de uma
planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser
reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabeiras para a aboboreira e as abóboras
para a jabuticabeira. Não tenho razão?
Assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com
inteligência o mundo.
Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra destas árvores, não
acha?
E Pisca-Pisca, piscando que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da
jubuticabeira.
Dormiu. Dormiu e sonhou. Sonhou com o mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. Uma
beleza!
De repente, no melhor da festa, plaf! Uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio o nariz.
Américo desperta de um pulo. Pisca-Pisca medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo
não era tão mal feito assim. E segue para a casa refletindo:
Que espida!... Pois não é que se o mundo fosse arrumado por mim, a primeira vítima teria sido eu?
Eu, Américo Pisca-Pisca, morto pela abóbora por mim posta no lugar da jabuticaba? Hum! Deixemo-nos de
reformas. Fique tudo como está que está tudo muito bem.
E Pisca-Pisca continuou a piscar pela vida à fora, mas já sem a cisma de corrigir a natureza.

LOBATO, Monteiro. Fábulas. 50ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2005. p. 257.

Questão 01 (Peso 3)
A primeira prova de que o mundo estava errado foi apresentada por
A)
B)
C)
D)
E)

comprovação.
indução.
dedução.
ilusão.
sonho.

Questão 02 (Peso 3)
A argumentação mais lógica para o fato de Américo Pisca-Pisca cismar em corrigir a natureza aparece na
alternativa
A)
B)
C)
D)
E)

“tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas.” (linha 1).
“O mundo para ele estava errado” (linhas 1-2).
“Aqui mesmo, neste pomar, você tem a prova disso.” (linha 4).
“Não era lógico que fosse justamente o contrário?” (linha 6).
“só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo.” (linhas 9-10).
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Questão 03 (Peso 2)
A idéia de reformar o mundo parecia ser uma obsessão de Américo Pisca-Pisca, fato que fica evidente no
fragmento indicado em
A)
B)
C)
D)
E)

“E Pisca-Pisca [...] estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira.”(linhas 13-14).
“Dormiu.” (linha 15).
“Dormiu e sonhou.” (linha 15).
“Sonhou com um mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos.” (linha 15).
“Pisca-Pisca medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo não era tão mal feito assim.”
(linhas 18-19).

Questão 04 (Peso 3)
O reconhecimento de que o mundo não era tão mal feito foi em decorrência de
A)
B)
C)
D)
E)

uma atitude irônica.
um raciocínio lógico.
puro sentimentalismo.
uma conseqüência imutável.
um desejo de dormir e sonhar.

Questão 05 (Peso 1)
A conclusão que Pisca-Pisca tirou de suas idéias reformadoras foi a de que
A)
B)
C)
D)
E)

o ser humano precisa de repouso.
o mundo realmente estava errado.
as abóboras estavam fora do lugar.
a sombra das jabuticabeiras é benéfica para o descanso.
ele próprio seria a primeira vítima das modificações que faria.

Questão 06 (Peso 2)
“plaf!”(linha 17) é um recurso estilístico conhecido como
A)
B)
C)
D)
E)

antítese.
metáfora.
aliteração.
onomatopéia.
personificação.

Questão 07 (Peso 3)
Os termos “enorme” (linha 5) e “colossal” (linha 5) funcionam, no contexto em que se encontram, como
A)
B)
C)
D)
E)

modificadores verbais.
quantificadores nominais.
núcleos do grupo nominal.
determinantes nominais.
caracterizadores nominais.
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Questão 08 (Peso 1)
Você entrou no trem
E eu na estação vendo um céu fugir
Também não dava mais para tentar
Lhe convencer a não partir
Agora tudo bem
Você partiu para ver outras paisagens
E o meu coração embora finja fazer mil viagens
Fica batendo parado naquela estação.
(Adriana Calcanhoto)
Em relação ao sujeito poético, o poema-canção evidencia
A)
B)
C)
D)
E)

uma viagem turística.
a partida da pessoa amada.
um caso de fuga de um amigo.
uma tentativa frustrada de separação amorosa.
a chegada de um trem da estação trazendo o ser amado.

Questão 09 (Peso 1)
Superpopulação
Superpoluição
Superstição
Supertensão
Socorro, super-homem!!!
(Ulisses Tavares)
A maioria das palavras desse poema é formada pelo processo de
A)
B)
C)
D)
E)

derivação sufixal.
derivação prefixal.
derivação prefixal e sufixal.
composição por aglutinação.
composição por justaposição.

Questão 10 (Peso 1)
“Se tudo acaba um dia
Então ______ não agora?
[...]
Se a gente for deixar
Isso não acaba, vira inércia.
Eu sei ______ eu já vi
Eu já tive essa experiência.”
Os espaços vazios, nesse texto, devem ser preenchidos com as palavras
A)
B)
C)
D)
E)

porque / por que.
porque / porque.
por que / porque.
por que / por que.
porque / por quê.
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Questão 11 (Peso 1)
Uma videolocadora aluga fitas de vídeo de acordo com a seguinte tabela:

Nº de fitas

1

2

3

4

5 ou mais

Preço em
reais

4

7

10

12

2,50 cada fita

A porcentagem de desconto que se obtém, ao se alugar 6 fitas, é de
A)
B)
C)
D)
E)

30,5%
32,0%
35,0%
37,5%
39,0%

Questão 12 (Peso 3)
Em Santo Antônio de Jesus, um colégio com 450 alunos oferece aulas de reforço em Matemática, Física e
Química aos alunos que, nessas disciplinas, estão com nota abaixo da média. Sabe-se que 186 alunos fazem
reforço em Matemática, 189, em Física e 192, em Química, 50 fazem reforço das três disciplinas, 36, de
Matemática e de Física, 28, de Física e de Química e 32, Matemática e de Química.
O número de alunos que estão com notas na média ou acima da média é
A)
B)
C)
D)
E)

70
72
75
79
80

Questão 13 (Peso 1)
Em uma urna foram depositadas, para sorteio, 50 fichas numeradas de 1 a 50.
A probabilidade de uma pessoa retirar uma ficha com um número múltiplo de 2 e de 3, ao mesmo tempo, é de
A)
B)
C)
D)
E)

1
10
2
5
4
25
4
5
3
5
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Questão 14 (Peso 2)
Uma fórmula é expressa pela função f(x) = x2 – (2k + 1)x + k2.
Os valores reais de k, para que a fórmula seja sempre positiva, são
A)
B)
C)
D)
E)

k > – 1/4
k < – 1/4
k > 1/4
k < 1/4
– 1/4 < k < 1/4

Questão 15 (Peso 2)
2x
x
3
Se o número real m é solução da equação 3 – 4 . 3 + 3 = 0, então m é

A)
B)
C)
D)
E)

0 ou 1
0 ou 2
0 ou 4
1 ou 2
1 ou 4

Questão 16 (Peso 1)
O valor da expressão M = x + y + z, onde x = log 10 0,01 , y = log 2 (2

8) e z = log 2 0,25 , é

3
2
3
B)
2
1
C) –
2
1
D)
2
A)

–

E)

1

Questão 17 (Peso 2)
Uma pessoa fez uma viagem de carro e, no primeiro dia, percorreu x km, no segundo dia, o dobro do que
percorreu no primeiro, no terceiro dia, o triplo do que percorreu no primeiro, e assim por diante. No fim de oito
dias, tinha percorrido 4 680 km.
A distância que o carro percorreu, no quinto dia, foi de
A)
B)
C)
D)
E)

130 km
260.000 m
360 km
650.000 m
720 km
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Questão 18 (Peso 2)
Uma prova de resistência será realizada numa pista circular de raio igual a 150 m. Vencerá a prova o ciclista que
percorrer, no mínimo, 32, 970 km.
O número mínimo de voltas que deverão ser dadas pelo ciclista é
A)
B)
C)
D)
E)

28
30
32
34
35

Questão 19 (Peso 3)

Para ir à academia, uma jovem dá carona a uma amiga. Ela sai de casa (M), passa pela casa da amiga (N) e, em
seguida, vai para a academia (P), conforme a figura.
Se essa jovem fosse direto para a academia, sua economia, em km, seria de
A)
B)
C)
D)
E)

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Questão 20 (Peso 3)
Uma caixa d’água, em forma de bloco, com base retangular, tem 4,8 m de comprimento, 3,5 m de largura e 3,2
m de altura e contém água até 80% de sua capacidade total.
O número se litros que faltam para encher completamente a caixa d’água é
A)
B)
C)
D)
E)

8 052
10 000
10 752
11 000
11 502
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21 (Peso 2)
A fiscalização quanto à emissão de fumaça por veículos automotores observará
A)
B)
C)
D)
E)

a escala richter, em até 40%.
a escala ringelman, em até 60%.
enegrecimento no máximo de 10%, na escala richter.
até 40% de enegrecimento, na escala ringelman.
nenhuma das respostas.

Questão 22 (Peso 1)
O controle de ruído urbano tem relação com
A)
B)
C)
D)
E)

odômetro.
decibilímetro.
amperímetro.
tacógrafo.
nenhuma das alternativas.

Questão 23 (Peso 1)
Somente uma resposta é verdadeira:
A)
B)
C)
D)
E)

O veículo de aluguel, táxi, não poderá fazer lotação.
Ao veículo misto, licenciado como táxi ou lotação, fica vedado o transporte de carga.
Somente o diretor geral do Detran pode disciplinar o transporte no município.
A autoridade concedente do serviço público municipal deve homologar o ato junto à direção do Detran.
N.d.a.

Questão 24 (Peso 3)
A capacidade mínima dos extintores de incêndio observará o seguinte:
A)
B)
C)
D)

Automóveis – extintor de pó químico seco ou de gás carbônico de um (1) kg.
Caminhão – pó químico seco ou de gás carbônico de dois (2) kg.
Veículo de transporte coletivo – pó químico seco ou de gá carbônico de quatro (4) kg.
Veículo de transporte de inflamáveis líquido ou gasoso – um extintor de pó químico de oito (8) kg ou dois
extintores de incêndio com carga de gás carbônico de seis (6) kg cada.
E) Todas as respostas estão certas.

Questão 25 (Peso 3)
Constitui infração de trânsito, por parte motociclista, trafegar
A)
B)
C)
D)
E)

sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança.
ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito.
forçando a passagem entre veículos.
sem guardar distância lateral entre a moto e os demais veículos.
todas as alternativas estão corretas.
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Questão 26 (Peso 1)
Somente uma resposta está correta.
É proibido estacionar
A)
B)
C)
D)
E)

nas esquinas a menos de dez (10) metros.
afastado da guia ou calçada trinta centímetros a meio metro.
afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um metro.
nos viadutos, quando sinalizado.
nos acostamentos.

Questão 27 (Peso 2)
Está correta a afirmação indicada na alternativa
A) O transporte de passageiros, em veículos de carga, poderá ser autorizado definitivamente.
B) Somente será autorizado o transporte de passageiros em veículos de carga para o tráfego no mesmo
município.
C) A autorização para o transporte de passageiros, em veículo de carga, terá a mesma validade do CRLV.
D) Mesmo em veículos de terceiros, em se tratando de migrantes, a autorização é válida para o transporte de
passageiros em veículo de carga.
E) Não há exceção aos transportes de passageiros em veículos de carga.
Questão 28 (Peso 2)
Uma das respostas está errada.
É uma condição mínima para a concessão ou autorização para veículos adaptados ao transporte de
passageiros:
A) Bancos com encosto fixado na estrutura da carroceria.
B) Carroceria com guardas altas em todo o seu perímetro, em material de boa qualidade e resistência
estrutural.
C) Cobertura com estrutura em material de resistência adequada.
D) Aprovação do veículo em vistoria pela autoridade concedente.
E) Não responder, o proprietário, a inquérito ou sindicância.
Questão 29 (Peso 3)
Para conduzir veículo de transporte coletivo, categoria “d” e “e”, escolares, de emergência e de transporte de
produto perigoso, o candidato à habilitação deve
A) ser maior de 21 anos.
B) estar habilitado a mais de dois (2) anos na categoria “b”, ou, no mínimo a um (1) ano na “c”, quando
pretender a categoria “d”.
C) estar no mínimo a um (1) ano na categoria “c”, quando pretender se habilitar na categoria “e”.
D) não haver cometido infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos
doze (12) meses.
E) Todas estão certas.
Questão 30 (Peso 2)
Marque a afirmativa incorreta.
A) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta tem os mesmos direitos e deveres do pedestre.
B) Nas áreas urbanas, caso não haja passeios e não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres
na pista de rolamento será feita com prioridade sobre veículos.
C) Onde houver semáforos, a luz determina a prioridade entre veículos e pedestres.
D) O pedestre não terá prioridade de passagem caso não haja concluído a travessia, quando o sinal luminoso
mudar, dando passagem aos veículos.
E) Recomenda-se ao ciclista usar roupas claras à noite.
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