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Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição

MMOOTTOORRIISSTTAA

AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez)

de Matemática e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de 01 a 07 baseiam-se no texto 01 apresentado abaixo.

Texto 01
Perdão

O perdão precisa ser exercido por todas as pessoas. Mas, perdoar não significa esquecer nem fazer de
conta que nada ocorreu e também não acontece de imediato. Perdoar é um processo lento, de ultrapassagem da raiva
e de dissolução da mágoa. Para não alimentar a repetição neurótica da ofensa – por traição, desrespeito, mentira,
grosseria – e não formar um ciclo vicioso de ofensor/ofendido, é necessário ter transparência em relação a todos os
sentimentos desencadeados e, ainda, revisitar os limites da convivência.

Toda ação gera conseqüência, portanto é preciso ter cuidado com as palavras e com as atitudes em
todos os relacionamentos interpessoais. A confiança também deve ser resgatada, e a experiência e a dor, causada e
sofrida, constituir um meio de aprendizagem e de crescimento pessoal e interpessoal. O autoconhecimento poderá ser
a âncora da aprendizagem. A consciência da responsabilidade compartilhada, pois em todos os relacionamentos, os
envolvidos são co-participantes da qualidade da interação, e essa será tanto melhor na medida em que os limites
sejam claros e respeitados. Perdoar a si e ao outro é um trabalho pessoal e contínuo, possível na proporção do nosso
amor universal.

Texto extraído do Jornal do Commercio. Gestão de pessoas. Olhar interior. 02 de março de 2008, p. 52.

01. De acordo com o texto, o perdão

A) é praticado por todas as pessoas, ao se relacionarem umas com as outras.
B) ocorre quando a raiva é ultrapassada, e a mágoa, dissolvida, o que ocorre em tempo breve.
C) só ocorre quando existe amor entre as pessoas, de forma contínua.
D) é impossível, pois as pessoas não se preocupam quando emitem palavras ou tomam certas atitudes.
E) é algo desnecessário ao convívio humano.

02. “Toda ação gera conseqüência...”. Com estas palavras, o autor quis

A) afirmar que se deve ter precaução ao se praticar alguma ação.
B) confirmar que, ao se tomar qualquer atitude, não é necessário se ter preocupação alguma.
C) desvalorizar um provérbio.
D) mostrar que toda ação é única e independente.
E) corroborar a idéia de que toda ação ocorre isoladamente.

03. Das afirmativas abaixo, qual NÃO está de acordo com o texto 01?

A) Todas as pessoas precisam exercitar o perdão.
B) O perdão é algo que acontece num “piscar de olhos”.
C) As palavras são importantes nos relacionamentos interpessoais.
D) Perdoar ao outro é um trabalho permanente.
E) Para o crescimento pessoal, são necessárias a dor e a experiência.

04. A afirmativa cuja conjunção sublinhada tem valor semântico de conclusão é

A) “Mas, perdoar não significa esquecer...”
B) “Toda ação gera conseqüência, portanto é preciso ter cuidado com as palavras e com as atitudes...”
C) “A consciência da responsabilidade compartilhada, pois em todos os relacionamentos...”
D) “...perdoar não significa esquecer nem fazer de conta que nada ocorreu...”
E) “Perdoar a si e ao outro é um trabalho pessoal e contínuo...”

05. Analisando-se “Toda ação gera conseqüência, portanto é preciso ter cuidado...”, qual dos termos abaixo substitui o
termo sublinhado, sem alterar o sentido do texto?

A) Mas. B) Conforme. C) Nem. D) Porque. E) Logo.

06. Em “...nada ocorreu...” o verbo

A) transmite a idéia de uma ação contínua.
B) expressa uma ação que está ocorrendo no momento em que se fala.
C) transmite a idéia de uma ação completamente concluída.
D) expressa a idéia de uma ação que ocorrerá num tempo futuro.
E) indica um fato incerto no presente.
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07. Analise as afirmativas.

I. Em “...e também não acontece de imediato.”, o termo sublinhado é acentuado por ser oxítono terminado em
EM.

II. Em “...de ultrapassagem da raiva e de dissolução da mágoa.”, o termo sublinhado é acentuado por ser
paroxítono terminado em ditongo crescente.

III. Em “O autoconhecimento poderá ser a âncora da aprendizagem.”., o termo sublinhado é acentuado por ser
proparoxítono.

Está CORRETO o que se afirma em

A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) todas. E) nenhuma.

08. Analisando - Em agosto, todos os habitantes de Camaragibe compartilharão ações que levam ao crescimento pessoal e
interpessoal., qual afirmativa é falsa?

A) O termo agosto é um exemplo do emprego da letra minúscula por ser nome de mês.
B) O termo Camaragibe é um exemplo do emprego da letra maiúscula por ser nome de cidade.
C) O termo interpessoal escreve-se com SS como o termo cessão (ato de ceder).
D) O termo habitantes grafa-se com H como o termo herege.
E) O diminutivo plural de ações grafa-se açõesinhas.

09. Dos diálogos abaixo transcritos, qual NÃO apresenta erro quanto ao emprego dos sinais de pontuação?

A) - Pai, o que é o perdoar?
- Perdoar é conceder o perdão ao próximo, filho.

B) - Filho, como agirás com as pessoas?
- Pai, terei sempre cuidado com as palavras e as atitudes ao me relacionar com elas!

C) - Pai, que conselho me dás?
- Filho exercite sempre o perdão!

D) - Filho, pense sempre antes de agir!
- Pai, atenderei sempre, ao seu pedido.

E) -Sabe filho, toda ação gera uma reação:
- É pai, por isso precisamos medir nossas palavras.

10. A concordância verbal está INCORRETA na alternativa

A) A cada ação, há várias reações.
B) Para cada ação, devem haver várias reações. D) Deve haver várias reações a cada ação.
C) Existem várias reações a cada ação. E) Pode haver ações sem conseqüências.

Texto 02
Analise a tira da Mafalda e responda as questões de 11 a 15.

.

[Acesso em 2008: 07 de abril] Disponível em www.fotolog.com/mafalda_tiras/54570964

Oi, Mafalda, vim te
emprestar umas revistas.

Obrigada pela
gentileza, Susanita.
São muito bonitas!

PST!
Você não fica meio
chateada em saber
que não são suas?
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11. De acordo com o texto,

A) Susanita deu várias revistas à amiga Mafalda.
B) Susanita fora desonesta ao perguntar se a amiga não se chateava em não ser a dona das revistas.
C) Mafalda possuía mais revistas que a Susanita.
D) Mafalda era receptiva e humilde.
E) Mafalda não gostava de receber visitas.

12. Analisando-se a tira, conclui-se que

A) a garotinha Mafalda não manifestou qualquer interesse pelas revistas.
B) ao declarar que as revistas eram bonitas, Mafalda atribuiu-lhes qualidade.
C) Susanita presenteou sua amiga Mafalda com várias revistas que não lhe despertaram qualquer interesse.
D) Mafalda é leitora somente de revistas bonitas.
E) Susanita só empresta revistas modernas a Mafalda.

13. A atitude de Susanita foi a de

A) multiplicar. B) partilhar. C) ignorar. D) elogiar. E) doar.

14. Em “...vim te emprestar...”, o verbo sublinhado se encontra no presente do indicativo. Com este verbo no futuro do
subjuntivo, o texto ficaria

A) Vir-te-ia emprestar.
B) Vir-te-ei emprestar. D) Viesse te emprestar.
C) Vier te emprestar. E) Vinha te emprestar.

15. Analise as afirmativas abaixo.

I. Em “Obrigada pela gentileza, Susanita! São muito bonitas!, o termo sublinhado que se refere a Mafalda
poderia variar, ficando no masculino.

II. Em “Você não fica meio chateada em saber...”, o termo sublinhado não pode variar, uma vez que ele modifica
um adjetivo.

III. Em “...emprestar umas revistas...”, o termo destacado deve variar, se o termo revistas for substituído por
livros.

Está CORRETO o que se afirma em

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

MATEMÁTICA

16. Maria das Graças gasta
5

1
do dinheiro que possui. Se Maria tinha R$ 400,00, é CORRETO afirmar que Maria

gastou

A) R$ 60,00.
B) R$ 70,00. D) R$ 90,00.
C) R$ 80,00. E) R$ 100,00.

17. Patrícia calculou o quadrado de 20, dividiu pela quinta potência de 1, adicionou a sexta potência de 0 e subtraiu o
cubo de 5. Qual o número encontrado?

A) 275
B) 475 D) 345
C) 245 E) 154
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18. Em uma estação, os metrôs partem na direção leste de 30 em 30 minutos, e na direção sul, de 40 em 40 minutos. Em
um instante, os metrôs partiram juntos, da mesma estação. Quanto tempo depois, isso acontecerá novamente,
considerando ter sido mantida a regularidade?

A) 100 minutos.
B) 110 minutos. D) 115 minutos.
C) 120 minutos. E) 90 minutos.

19. Um corretor de imóveis recebe 10% de comissão nas vendas que realiza. Qual foi sua comissão em uma venda de
R$ 6.000,00?

A) R$ 400,00.
B) R$ 500,00. D) R$ 700,00.
C) R$ 800,00. E) R$ 600,00.

20. O valor da expressão m.m.c(3,5) + m.d.c(3,5) + 2 é

A) 15
B) 19 D) 18
C) 21 E) 27

21. Em uma estrada, havia um congestionamento de 9 km. Quantos carros estavam na fila, se cada carro ocupa um
espaço de 4,5 m em média?

A) 1000
B) 1500 D) 3500
C) 3000 E) 2000

22. Colocando-se os números a =
2

3
, b =

4

2
e c =

9

3
, em ordem decrescente, obtém-se

A) b < a < c
B) a < b < c D) c < a < b
C) b < c < a E) a > b > c

23. Considere o número 1234567890123456x, onde x representa o algarismo das unidades. Se esse número é divisível
por 5, então o valor mínimo que x pode assumir é

A) 0
B) 3 D) 7
C) 6 E) 5

24. Se a =
2

3
, b =

4

2
e c =

9

3
, então o valor de a – c – b é

A)
3

1

B)
3
2

C)
3

4

D)
3
8

E) 1

25. Assinale a alternativa CORRETA.

A) 1 é um número primo.
B) -2² = 4 D) 0 é um número primo.
C) 1 dm³ = 1 litro. E) Todo número divisível por 9 é divisível por 15.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Nos termos do Código Nacional de Trânsito, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão

A) responsável pela coordenação do sistema de trânsito.
B) responsável pelo sistema de trânsito da União.
C) pertencente à Polícia Rodoviária Federal.
D) normativo do Distrito Federal.
E) responsável pela coordenação das polícias militares dos Estados.

27. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de
passagem

A) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando fora dela.
B) o que vier pela esquerda do condutor.
C) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela.
D) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando fora dela.
E) o que vier pela direita ou esquerda do condutor.

28. Assinale a alternativa CORRETA.

A) Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da esquerda destinadas ao
deslocamento de veículos mais lentos, e os da direita destinados à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior
velocidade.

B) Os veículos precedidos de batedores trafegam normalmente, sem prioridade de passagem.
C) Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar

livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário.
D) Os veículos que se deslocam sobre trilhos não terão preferência de passagem sobre os demais.
E) Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam, apenas, de livre parada no

local do serviço, sem direito ao estacionamento.

29. O que significa “Deslocamento Lateral”?

A) A transposição de faixa da direita.
B) A transposição de faixas, movimento de conversão à direita, à esquerda e retornos.
C) Apenas a transposição de faixas e de retornos.
D) Apenas a transposição de faixas e de manobras.
E) A transposição de faixa da esquerda.

30. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas e rurais.
Assinale a alternativa que indica as vias rurais.

A) Via arterial, via local, rodovias e estradas.
B) Via de trânsito rápido e estradas. D) Via local, via arterial e via coletora.
C) Via coletora e rodovias. E) Rodovias e estradas.

31. Em relação à ordem de prevalência da Sinalização de Trânsito, assinale a alternativa CORRETA.

A) As indicações do semáforo têm prioridade sobre as ordens do Agente de Trânsito.
B) As ordens do Agente de Trânsito têm prioridade sobre as normas de circulação e outros sinais.
C) As normas de circulação têm prioridade sobre as ordens do Agente de Trânsito.
D) As indicações dos sinais têm preferência sobre as indicações do semáforo.
E) Não existe ordem de preferência na sinalização de trânsito.

32. Assinale a alternativa que identifica a situação do motorista que teve suspenso o seu direito de dirigir, por ter
cometido delito de trânsito.

A) O infrator pagará multa de, até, 10 salários mínimos.
B) O infrator pagará multa, taxas e responderá a processo penal.
C) O infrator será submetido a curso de reciclagem nos termos da legislação.
D) O infrator não será submetido a qualquer penalidade.
E) O infrator será submetido, apenas, à penalidade de advertência.
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33. Na identificação do veículo, as placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional serão usadas

A) somente pelos veículos do Governador do Estado.
B) pelos veículos dos Presidentes dos Tribunais de Justiça e do Ministério Público.
C) pelos veículos de representação pessoal do Presidente da República e do Senado Federal, dentre outros.
D) somente pelos veículos de representação do Presidente da República.
E) por todos os veículos de representação dos governos federais, estaduais e municipais.

34. Assinale a alternativa CORRETA.

A) Não será obrigatória a expedição de novo certificado de Registro de Veículos, quando houver mudança de categoria.
B) Poderá ser expedido novo certificado de Registro de Veículo, independente de débitos fiscais ou multas de trânsito.
C) É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.
D) O licenciamento é obrigatório para os veículos de uso bélico.
E) No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito de Estado,

dentro de um prazo de 45 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

35. Em que situação, o condutor do veículo utilizará o pisca-alerta?

A) Em imobilização ou em situações de emergência.
B) Somente durante a noite. D) Fora das áreas urbanas.
C) Para fazer as advertências necessárias. E) Apenas em locais desprovidos de iluminação pública.

36. “A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características
técnicas e as condições de trânsito”. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima, nas vias
urbanas de trânsito rápido, será de

A) sessenta quilômetros por hora.
B) oitenta quilômetros por hora. D) cento e dez quilômetros por hora.
C) quarenta quilômetros por hora. E) noventa quilômetros por hora.

37. Analise as frases abaixo.

I. Dirigir veículo com Carteira nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do
direito de dirigir constitui infração gravíssima.

II. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança constitui infração gravíssima.
III. Parar os veículos nas esquinas e a menos de vinte metros do bordo de alinhamento da via transversal constitui

infração leve.

Somente está CORRETO o que se afirma em

A) I e II. B) II e III. C) I e III. D) I. E) III.

38. Assinale a alternativa CORRETA.

A) A remoção do veículo é uma medida administrativa, adotada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes.
B) Para cada infração considerada gravíssima, cometida pelo infrator, consideram-se pelo Código de Trânsito oito pontos na

sua Carteira de Habilitação.
C) O auto de infração será arquivado, e seu registro, julgado insubsistente, se, no prazo máximo de noventa dias, não for

expedida a notificação de autuação.
D) Cabe a cada cidadão elaborar estudos sobre acidente de trânsito e suas causas.
E) O veículo será apreendido, mesmo quando puder ser sanada a irregularidade no local da infração.

39. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante
nem se exigirá fiança, se

A) prestar pronto e integral socorro à vítima.
B) estiver conduzindo a sua Carteira de Habilitação.
C) no exercício de sua profissão, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.
D) comunicar o ocorrido à autoridade pública.
E) for comprovada a velocidade compatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais ou onde haja grande

concentração de pessoas.
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40. O condutor de um determinado veículo, após cometer um acidente, afastou-se do local, para fugir à
responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Neste caso, o condutor cometeu

A) infração de trânsito.
B) multa de trânsito. D) infração de medida administrativa.
C) crime de trânsito. E) nenhum tipo de delito de trânsito.
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