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1ª Parte – Português  

 
01. A troca de apenas um fonema pode operar grandes 

diferenças de significado entre as palavras. No dia-a-dia, 
essa capacidade é explorada pelos usuários da língua 
para as mais diversas finalidades. Julgue as opções e 
assinale a mais adequada. 

 
a) Criar palavras – “Bobocas, cuidado com elas, nós 

somos gastosos e não gostosos.” (frase de um 

político de meia-idade referindo-se a outro 
político de meia-idade que tinha uma amante 
jovem). 

b) Chamar a atenção do leitor – “O creme que 
compensa” (Título de uma matéria da revisa Veja 

sobre cosméticos. Atrai a atenção do leitor 
remetendo ao ditado: “ O crime não compensa”. 

c) Gerar humor – “Sentença Judicial não se discute, 
cúmplice.” (José Simão, colunista da Folha de 
São Paulo, fazendo trocadilho entre cumpre-se 
e cúmplice devido a notícias de corrupção no 

Poder Judiciário). 
d) Todas as opções estão corretas. 
e) Nenhuma das opções está correta. 

 
02. Complete as palavras seguintes com as letras 

adequadas e assinale a opção correspondente. 
 

 
 

a) X, X, X, X, Ç, SS, Ç, C. 
b) X, S, CS, KS, SS, C, SS, C. 
c) KS, Z, KS, KS, Ç, SS, Ç, C. 
d) CH, S, KS, KS, SS, C, S. 
e) X, X, X, X, SS, C, Ç, C. 

 
03. Aponte a alternativa em que está correta a separação 

silábica. 
 

a) pa-ssei-o, ne-nhum, nu-pcial, des-cal-ço. 
b) ar-ru-ma-ção, mor-rer, nup-cial, pau-sas. 
c) in-ter-stí-cio, nen-hum, ru-i-vo, ex-í-mio. 
d) tor-tu-ra, der-ru-bou, pas-sa-va, cha-to. 
e) a-çoi-te, não, con-tem-pla, qui-e-to. 

 
04. Qual dos exemplos abaixo constitui um exemplo de 

frase nominal? 
 

a) Que fazes no teu cismar? 
b) Sou pelas águas levada, 

Nem sem onde vou parar! 
c) Que delícia de bolo de chocolate com frutas! 
d) Este é meu livro de gramática. 
e) O operário limpou o suor da testa com a mão e foi 

para o refeitório. 
 

05. Observe as frases abaixo:  

 
I. Pela altura do sol e pelo calor da areia, é mais de 

meio dia. 
II. Viajamos de ônibus para Salvador ano passado. 
III. Glória voltava da roça, a caminho de casa, vindo 

por um atalho. 
 

Os termos sublinhados são respectivamente: 
 

a) advérbio, adjetivo, conjunção. 
b) substantivo, adjetivo, preposição. 
c) adjetivo, adjetivo, preposição. 
d) substantivo, advérbio, conjunção. 
e) substantivo, substantivo, preposição. 

 
06. Observe o texto a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O texto acima é de um cartaz que foi escrito por um 
instrutor de um acampamento de férias. É notado que há 
varias falhas, tanto gramaticais quanto textuais. Qual das 
alternativas reescreve adequadamente o texto 
considerando as alterações necessárias? 
 

a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tó__ico, ê__odo, ne__o, proli__o, 

a__oite, a__íduo, len__óis, calví__ie 

 

RESPEITE A REGRA DO CAMPING 
NÃO ANDE GRITANDO DENTRO DO 
CAMPING, SEJA DURANTE O DIA OU À 
NOITE. SEJA UMA PESSOA EDUCADA. 
TODOS VAO GOSTAR DE VOCÊ, 
PRINCIPALMENTE O CAMPING. 

OBRIGADA! 

SEJA UMA PESSOA EDUCADA  
NÃO ANDE GRITANDO DENTRO DO 
CAMPING, SEJA DURANTE O DIA OU À 
NOITE. RESPEITE A REGRA DO CAMPING. 
TODOS VAO GOSTAR DE VOCÊ, 
PRINCIPALMENTE O CAMPING. 

OBRIGADA! 

RESPEITE AS REGRAS  
NÃO ANDE GRITANDO DENTRO DO 
CAMPING, DURANTE O DIA OU À NOITE. 
SEJA UMA PESSOA EDUCADA. TODOS VÃO 
GOSTAR DE VOCÊ, PRINCIPALMENTE O 
CAMPING. 

OBRIGADO! 

RESPEITE AS REGRAS  
ANDE GRITANDO DENTRO DO CAMPING, 
DURANTE O DIA OU À NOITE. SEJA UMA 
PESSOA EDUCADA. TODOS VÃO GOSTAR 
DE VOCÊ, PRINCIPALMENTE O CAMPING. 

OBRIGADA! 

DENTRO DO CAMPING, RESPEITE A REGRA 
DO CAMPING. OBRIGADO NÃO ANDAR 
GRITANDO NEIN DE DIA NEM DE NOITE. 
OKEI TODOS VÃO GOSAR DE VOCÊ 
PRINCIPALMENTE O CAMPING. VOCÊ É 
UMA PESSOA BEM EDUCADA. 






Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande – PE     
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 07 - Cargo 24 – Motorista – Cat. “C”; 25 – Motorista – Cat. “D”.  

Página 2 de 5 

 
e)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 07 e 08. 

 

 
 
07. Segundo o texto: 

 
a) Há uma tendência a complicarmos a língua 

portuguesa usando termos oriundos do latim 
vulgar. 

b) Seu objetivo é tratar da técnica romana de 
abertura de estradas. 

c) O mesmo retrata a preguiça dos romanos no ato 
da fala, uma vez que buscam abreviações. 

d) Um dos processos de formação de palavras é a 
redução, baseada na lei do menor esforço. 

e) NDR. 
 

08. Os termos sublinhados no texto têm função, 

respectivamente, de: 
 

a) Substantivo, Pronome Indefinido e Advérbio.   
b) Pronome Relativo, Pronome Relativo e Adjetivo.  
c) Pronome Indefinido, Preposição, e Adjetivo. 
d) Pronome Pessoal, Conjunção e Advérbio. 
e) Substantivo, Pronome relativo, Adjetivo. 

 
Observe o conjunto de orações a seguir e tome-as como 
base para as questões 09 e 10: 

 
I. Fomos até a casa que estava à venda. 
II. Não podíamos esconder as lágrimas que rolavam 

como cachoeira. 
III. São poucos os que não têm problemas. 
IV. Não posso negar, porém, que nesse tempo eu era 

ambicioso. 
V. Foi uma visão em que não dava para acreditar. 

 
 
 

09. Todas as orações sublinhadas são subordinadas 

substantivas adjetivas, exceto: 
 

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
e) V 

 
10. Dentre as orações sublinhadas, a única que não é 

subordinada substantiva adjetiva pode ser classificada 
como: 

 
a) Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
b) Subordinada Substantiva Objetiva Indireta. 
c) Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 
d) Subordinada Substantiva Predicativa. 
e) Subordinada Substantiva Subjetiva. 

 
 

 

2ª Parte – Matemática   

 

 
11. Pedro e João cultivam um terreno quadrado de 1 há. 

Depois de um desentendimento eles decidem dividir o 
terreno ao meio, conforme a figura abaixo. João deseja 
comprar uma cerca para marcar sua parte do terreno. A 
quantidade de cerca que João deve comprar para cercar o 
seu terreno é, em m, aproximadamente: (Dado: 

41,12 ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 139 
b) 140 
c) 141 
d) 142 
e) 143 

 

12. O valor da expressão
1522

622
1510

510

xx

xx

 é: 

 

a) 
52

22
5

5

x

x

 

 

b) 
x52  

 

c) 
x102  

 

d) 
52

22
5

10

x

x

 

 

e) 
52

22
10

5

x

x

 

 

Redução de palavras 
 Pelo princípio da economia de esforço, várias 
palavras e expressões se reduziram ao longo do tempo. 
É o caso de cinematógrafo, que virou cinema, que virou 
cine (daqui a alguns anos, quem sabe, ci). 

Os romanos desenvolveram uma técnica 
invejável na abertura de estradas. No início, o caminho 
construído era chamado de via lapidibus strata, via 
coberta de pedras; depois virou via strata, via coberta, 
e, finalmente, strata, que se transformou no português 
estrada. 

 
Reinaldo Pimenta. A casa da mãe Joana – 

Curiosidade e origem das palavras, frases e marcas. 9 ed. Rio 
de Janeiro: Campus, 2002. 

RESPEITE AS REGRAS  
NÃO ANDE GRITANDO DENTRO DO 
CAMPING, TODOS VÃO GOSTAR DE VOCÊ 
DURANTE O DIA OU À NOITE. SEJA UMA 
PESSOA EDUCADA. PRINCIPALMENTE O 
CAMPING. 

OBRIGADA! 
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13. Uma pessoa dá 2 voltas num campo a cada hora, outra 

4 voltas e uma terceira 6 voltas, todas caminhando. Se 
elas começam a caminhar às 5h, partindo de um mesmo 
ponto sem parar até que se encontrem novamente, 
podemos dizer que elas caminharão durante: 
 

a) 11h. 
b) 12h. 
c) 13h. 
d) 14h. 
e) 15h. 

 
14. Um pai deixou como herança para seus três filhos a 

quantia de R$ 320.000,00 e divisão deve ser feita de forma 
diretamente proporcional às idades de cada um. As idades 
são 18, 20 e 25 anos de José, Felipe e Rodrigo, 
respectivamente. Nesse caso, podemos afirmar que 
Rodrigo ganhará: 
 

a) R$ 94.428,57 
b) R$ 101.587,30 
c) R$ 130.000,00 
d) R$ 126.984,13 
e) R$ 90.000,00 

 
15. Um recipiente A possui capacidade para guardar 

10.000 cm³ de detergente de limpeza. Esse mesmo 
recipiente A está cheio de detergente para ser colocado 
em garrafas de 2 L para ser vendido nas residências de 
uma comunidade. É possível garantir que o número de 
garrafas a ser utilizada para utilizar todo o detergente de 
cinco recipientes A é: 
 

a) 5000 
b) 100 
c) 10 
d) 13 
e) 25 

 
16. Uma casa de materiais de construção tabela os itens 

de seu estoque com um aumento de 80% sobre o preço de 
custo e dá um desconto máximo de 10% nas vendas à 
vista. Podemos dizer que, sobre o preço de custo, o dono 
do armazém obtém, nas vendas à vista que tenha o 
desconto máximo, um lucro de: 
 

a) 62% 
b) 63% 
c) 70% 
d) 75% 
e) 81% 

 
17. Numa sala de aula um terço dos alunos moram numa 

cidade A, um quarto do restante numa cidade B e os 10 
restantes moram numa cidade C. É correto afirmar que o 
número de alunos da sala que não moram na cidade C é: 
 

a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 11 
e) 12 

 
 
 
 
 
 
 

18. Para que valores de “x” a equação x² + x – 6 = 0 é 

estritamente positiva? 
 

a) x < 3 

b) x  - 3 ou x  2 
c) x > 2 
d) x < -3 ou x > 2 
e) x < -2 

 
19. Dadas as proposições: 

 
I. Dois ângulos consecutivos são adjacentes. 

II. Dois ângulos adjacentes são consecutivos. 
III. Dois ângulos adjacentes são opostos pelo vértice. 
IV. Dois ângulos opostos pelo vértice são consecutivos. 

 
São incorretas: 
 

a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I e II. 
e) II e III. 

 
20.  Um poste de 6 m de altura, a certa hora do dia, projeta 
uma sombra de 2,5 m, enquanto um homem nesse mesmo 
momento projeta uma sombra de 75 cm. Podemos dizer 
que a altura do homem é um número: 
 

a) Natural. 
b) Inteiro. 
c) Irracional. 
d) Racional. 
e) Não pertence a nenhum conjunto conhecido. 

 
 

 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos    

 
 

21. Em sinalização horizontal de trânsito várias cores são 

utilizadas, entre elas a amarela, que é utilizada para, 
EXCETO: 
 

a) Separar movimentos veiculares de fluxos opostos. 
b) Regulamentar ultrapassagem e deslocamento 

lateral. 
c) Delimitar espaços proibidos para estacionamento 

e/ou parada. 
d) Demarcar ciclovias ou ciclofaixas. 
e) Demarcar obstáculos transversais a pista 

(lombada). 
 
22. A sinalização horizontal é classificada como as 

descritas abaixo, das quais é INCORRETO afirmar: 
 

a) Marcas Longitudinais – separam, mas não 
ordenam as correntes de tráfego. 

b) Marcas Transversais – ordenam os 
deslocamentos frontais dos veículos e disciplinam 
os deslocamentos de pedestres. 

c) Marcas de Canalização – orientam os fluxos de 
tráfego em uma via. 

d) Marcas de Delimitação e Controle de Parada e/ou 
Estacionamento – delimitam e propiciam o 
controle das áreas onde é proibido ou 
regulamentado o estacionamento e/ou a parada 
de veículos na via. 
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e) Inscrições no Pavimento – melhoram a percepção 
do condutor quanto às características de 
utilização da via. 

 
23. José Mario, motorista da secretaria de saúde, as 08:00 

horas, no inicio de seu turno de trabalho, recebeu a missão 
de viajar ao Recife, o mais rápido possível, ao chegar ao 
veículo que irá utilizar na viagem, deve: 
 

a) Entrar no veículo, dar partida e seguir viagem, 
pois não deve perder tempo. 

b) Entrar no veículo, verificar o nível do combustível 
e seguir viagem. 

c) Ao chegar ao veículo, verificar: o nível do óleo 
lubrificante, o nível da água de arrefecimento e o 
combustível. 

d) Ao chegar ao veículo, verificar: o nível do óleo 
lubrificante, o nível da água de arrefecimento, o 
nível do combustível e a calibragem dos pneus. 

e) Nenhuma das alternativas acima. 
 
24. A Linha de Retenção (LRE) deve ser utilizada em, 

EXCETO: 
 

a) Em todas as aproximações de interseções não 
semaforizadas. 

b) Em cruzamento rodocicloviário. 
c) Em cruzamento rodoferroviário. 
d) Junto à faixa de travessia de pedestre. 
e) Em locais onde houver necessidade por questões 

de segurança. 
 
 

25.  Esta placa (A 4-a) indica: 

 
a) Curva acentuada à esquerda. 
b) Curva à esquerda. 
c) Pista sinuosa à esquerda. 
d) Curva acentuada em “S” à esquerda. 
e) Curva em “S” à esquerda. 

 
 

26.  Esta placa (A 11-b) indica: 

 
a) Junções sucessivas contrárias primeira à 

esquerda. 
b) Junções sucessivas contrárias primeira à direita. 
c) Interseção em “T”. 
d) Entroncamento oblíquo à esquerda. 
e) Confluência à esquerda. 

 
 
 
 

27. Esta placa (A 20-b) indica: 

 
a) Declive acentuado 
b) Aclive acentuado 
c) Depressão 
d) Ponte móvel 
e) Obras 

 

28. O uso desta placa deve se 

restringir às situações em que a parada de veículos for 
realmente necessária, sendo insuficiente ou perigosa a 
simples redução da velocidade, ou quando ocorrer uma 
das condições abaixo, EXCETO: 
 

a) Onde o risco potencial, ou a ocorrência de 
acidentes, demonstre sua necessidade 

b) Nas interseções sem controle por semáforo, em 
área que tenha grande; número de interseções 
semaforizadas. 

c) Nas passagens de nível semaforizadas ou não. 
d) Em vias transversais, junto a interseções com vias 

consideradas preferenciais, devido suas 
condições geométricas, de volume de tráfego ou 
continuidade física. 

e) Em interseções em que a via considerada 
secundária apresenta visibilidade restrita. 

 
29. Para ser considerado um comportamento seguro no 

trânsito é preciso: 
 

a) Parar o veículo antes de entrar em via 
preferencial, somente em caso de necessidade. 

b) Parar na luz verde do semáforo, pois algum 
veículo pode atravessar. 

c) Dar preferência ao pedestre somente quando ele 
estiver sobre a faixa de segurança. 

d) Manter acesos os faróis baixos do veículo, à noite 
quando em movimento. 

e) Dirigir com o mínimo de alcoolemia possível. 
 
30. Faixa que se destina a ultrapassagem em uma pista de 

rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido: 
 

a) Qualquer uma escolhida pelo condutor. 
b) Esquerda. 
c) Aquela com sinalização específica. 
d) Central. 
e) Direita. 

 
31. Ao socorrer uma vítima de acidente de trânsito, deve-

se observar primeiramente: 
 

a) Se existe sangramento das feridas. 
b) Se existe fratura exposta. 
c) Se existem feridas infeccionadas. 
d) Se existe obstrução das vias aéreas. 
e) Se existem indícios de uma lesão cerebral. 
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32. A verificação da emissão de fumaça em excesso, 

emitida pelos veículos automotores, segundo o código de 
trânsito brasileiro, deverá ser feita: 
 

a) Por qualquer mecânico. 
b) Por uma inspeção veicular realizada pelo órgão 

competente. 
c) Em qualquer concessionária, por ocasião das 

revisões gratuitas. 
d) Em qualquer concessionária, com revisões pagas. 
e) Apenas em auto-elétricos. 

 
33. Segundo a Lei Nº 11.705/08 no art. 2º, são vedados, 

na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos 
contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, 
a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas 
para consumo no local. A violação do disposto no caput 
deste artigo implica multa de: 
 

a) R$ 1.000,00 (um mil e duzentos reais). 
b) R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 
c) R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). 
d) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
e) R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

 
34. Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na 

sinalização de vias e veículos (olho-de-gato): 
 

a) Catadióptrico 
b) Turfe 
c) Luz LED 
d) Cat’s-eye 
e) Refletor primário 

 
35. Parte da pista de rolamento destinada à circulação 

exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica: 
 

a) Ciclovia 
b) Ciclomotor 
c) Ciclofaixa 
d) Ciclomóvel 
e) Ciclope 

 
36. Luz do veículo destinada a indicar a presença e a 

largura do veículo: 
 

a) Luz alta. 
b) Luz baixa. 
c) Luz de posição. 
d) Luz indicadora de direção. 
e) Luz de freio. 

 
37. Conhecido também como leasing, é o contrato pelo 

qual alguém (pessoa física ou jurídica) cede a outrem 
(pessoa física ou jurídica), por certo tempo e preço, o uso 
do veículo. A informação sobre o arrendamento (restrição 
administrativa) é inserida nos documentos desses 
veículos, com o objetivo de impedir a transferência de 
propriedade, até o cumprimento integral do contrato. 
Este texto define: 
 

a) Arrendamento 
b) Alienação fiduciária 
c) Arresto 
d) Emplacamento 
e) Vistoria 

 
 
 

38. Combinação de veículos acoplados, sendo um deles 

automotor: 
 

a) Veículo articulado. 
b) Veículo conjugado. 
c) Veículo de carga. 
d) Veículo de coleção. 
e) Veículo misto. 

 
39. São situações em que o infrator é o condutor, 

EXCETO: 
 

a) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de 
Habilitação ou Permissão para Dirigir. 

b) Dirigir veículo com Carteira Nacional de 
Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada ou 
com suspensão do direito de dirigir. 

c) Dirigir veículo com Carteira Nacional de 
Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria 
diferente da do veículo que esteja conduzindo. 

d) Dirigir veículo com validade da carteira Nacional 
de Habilitação vencida há mais de trinta dias. 

e) Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de 
visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese 
física ou as adaptações do veículo impostas por 
ocasião da concessão ou renovação da licença 
para conduzir. 

 
40. Constituem infrações leves, EXCETO: 

 
a) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 

combustível afastado da guia da calçada (meio-
fio) de cinqüenta centímetros a um metro. 

b) Transitar com o veículo na faixa ou pista da 
direita, regulamentada como de circulação 
exclusiva para determinado tipo de veículo, 
exceto para acesso a imóveis ou conversões à 
direita. 

c) Ultrapassar veículo em movimento que integre 
cortejo, préstito, desfile e formações militares, 
salvo com autorização da autoridade de trânsito 
ou de seus agentes. 

d) Atirar do veículo ou abandonar na via pública 
objeto ou substância. 

e) Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias 
providas de iluminação pública. 

 
 
 
 
 

FIM DO CADERNO 







