
O título “A guerra suja” foi empregado pela relação semântica 
existente com:
A) desrespeito à lei do silêncio.
B) o dono do bar e os habitantes do prédio.
C) fezes e urina canina.
D) a animosidade com quem se diverte.
E) torcedores do porco e os times adversários.

Ao empregar o vocábulo “desses”, no segundo período, há 
referência a:
A) brotou.
B) Perdizes.
C) Colinas.
D) condomínio.
E) barzinho.

Ao usar, enfaticamente, a expressão: “Sabe como é torcedor de 
futebol...”, o cronista objetivou:
A) enfatizar o comportamento peculiar e inadequado dos 
torcedores.
B) questionar o leitor sobre a qualidade do futebol brasileiro.
C) ratificar que ninguém sabe, ao certo, o que estes fazem.
D) mostrar a aversão do cronista a torcedores.
E) minimizar as brincadeiras, já que todos têm direito à torcida.

Identifique a figura de linguagem presente no fragmento: “Os 
radicais gostaram, os racionais nem tanto.”
A) Metáfora.
B) Antítese.
C) Silepse.
D) Metonímia.
E) Prosopopeia.

O texto faz uso do nível de linguagem coloquial insistentemente; 
assinale a alternativa que NÃO lista termo coloquial:
A) “mauricinho”.
B) “a gente”.
C) “adesão”.
D) “Número  1 e número 2”.
E) “segurar a onda”.

Justifica corretamente o emprego das vírgulas em: “A charmosa 
do 21°, cuja cachorrinha recusou a mudança de lugar, fez 
questão de atravessar a rua...”
A) As vírgulas foram usadas para assinalar o adjunto adverbial.
B) As vírgulas assinalam uma oração adjetiva explicativa.
C) As vírgulas assinalam a separação de orações coordenadas.
D) As vírgulas destacam o predicativo deslocado.
E) As vírgulas assinalam a oração subordinada adverbial 
interposta.

Pode ser usada como sinônimo de armistício:
A) Trégua.
B) Hostilidade.
C) Guerra.
D) Armadura.
E) Beligerantes.

Leia o texto e responda as questões seguintes.

LÍNGUA PORTUGUESA

A guerra suja
Na esquina em frente ao grande condomínio nas colinas 

de Perdizes, brotou um barzinho. Um desses do novo estilo, mais 
mauricinho, só noturno, com pizza, cerveja, sinuca, música e 
telões de futebol. Fica no 1º andar de um sobrado. Os fumantes e 
seus amigos passaram a ocupar as escadas e a calçada, copos 
nas mãos, conversando naquele tom exclamativo próprio dos 
freqüentadores de botecos, pontuado por palavrinhas chulas. Nos 
dias de jogos, escapavam pelas janelas gritos de “Timããão!”, 
“Pooorco!”, “Tricolooor!”. Sabe como é torcedor de futebol durante 
os jogos. Sabe como é torcedor de futebol quando seu time faz gol. 
Sabe como é torcedor de futebol quando qualquer adversário 
toma gol. Sabe como é torcedor.

O barulho passou a incomodar as pessoas do 
condomínio. Uma comissão foi até a outra esquina tentar uma 
convivência pacífica. O dono do bar, rapaz simpático, disse que 
sim, ia segurar a onda do pessoal, na boa. Não segurou, nem se 
sabe se tentou.

Os moradores foram à prefeitura checar alvará, 
finalidade, habite-se, dispositivo antirruídos - nada conseguiram 
além do habitual “vamos estar verificando”. Foram ao Psiu, que 
não faz psiu para ninguém. Então resolveram partir para a guerra. 
Na primeira reunião para decidir as táticas da guerra houve 
sugestões radicais:

— Vamos botar o lixo daqui na porta deles. São 300 
apartamentos. Se a metade botar o lixo lá, são 300, 400 quilos.

— Não pode! Não é civilizado! 
— E por acaso é civilizado o que eles fazem? Vamos dar o 

troco! É poluição sonora pra cá, poluição ambiental pra lá. 
Os radicais gostaram, os racionais nem tanto:
— A prefeitura vai enquadrar, vai multar a gente. 
Desistiram do lixão. Novas propostas, uma engraçada: 
— No auge do barulho deles, lá pelas 11 horas, vamos 

invadir o boteco vestindo pijamas, entupir até a escada, 300 
moradores, todo mundo de pijama, camisola, baby-doll, robe, 
chinelos, escova de dentes... Mostrar a eles que queremos dormir! 

A idéia foi de uma universitária do 14º, muito aplaudida. 
Alguém argumentou: 

— Eles vão chamar a imprensa, usar a gente para fazer 
propaganda. Já imaginou o sucesso? A freguesia vai aumentar. 
Vão é gostar. 

Aí nasceu a idéia da guerra suja: 
— Quantos cachorros temos aqui no condomínio? Uns 

cinqüenta? Por baixo. Vamos levar todos eles no colo até a 
calçada de lá e estimular os bichinhos a fazer as necessidades na 
porta deles. Número 1 e número 2. Os caras chegam no fim da 
tarde, vão encontrar lá as lembrancinhas.

Aprovado. Quando começou a guerra, quem mais gostou 
foram as crianças, até se ofereciam para “passear” com os cães 
mais de uma vez. O resultado foi satisfatório. Da esplanada da 
piscina esperaram a chegada dos inimigos, divertiram-se com a 
agitação e a indignação dos donos e dos empregados, deram 
risadas com o banho de sabão na calçada e as caras de nojo. No 
dia seguinte, a adesão canina foi maior. A charmosa do 21º, cuja 
cachorrinha recusou a mudança de lugar, fez questão de 
atravessar a rua para depositar na porta do boteco o conteúdo do 
saquinho ecológico e veio de lá sorrindo com a travessura. O 
cheirinho do lugar passou a estimular cães de outros prédios e 
solidários vira-latas de carroceiros.

No terceiro dia da guerra suja, os empregados do 
barzinho se recusaram a fazer a faxina, alegando que aquilo não 
fazia parte do contrato de trabalho. Naquela noite, o bar não pôde 
abrir. O dono pediu armistício e uma comissão para negociar a 
paz.

Dias depois o bar reabriu com sistema antirruído e 
proibição de fregueses na calçada. Os cachorrinhos voltaram 
alegres aos seus lugares preferidos.
(Fonte: ANGELO, Ivan. Vejinha. São Paulo: Abril, 03/02/2010) 
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Marque a alternativa em que o verbo impessoal NÃO vai ao 
plural:
A) “O cheirinho passou a estimular cães”.
B) “O resultado foi satisfatório”.
C) “Dias depois o bar reabriu com sistema antirruído”.
D) “Não é civilizado”.
E) “...houve sugestões radicais”.

Assinale a alternativa em que o sujeito é formado por um coletivo 
e tem o verbo concordando com ele.
A) “Uma comissão foi até a outra esquina tentar uma 
convivência pacífica”.
B) “Alguém argumentou”.
C) “Os empregados do barzinho se recusaram”.
D) “...o bar reabriu com sistema antirruído”.
E) “Os cachorrinhos voltaram alegres aos seus lugares 
preferidos”.

Somente uma palavra está grafada corretamente, assinale-a.
A) Enxer.
B) Deichar.
C) Barezinhos.
D) Sujerir.
E) Cãeszinhos.

Dez operários pintam a sinalização de uma estrada em 30 dias. 
Em quantos dias, doze operários farão a mesma pintura?
A) 45
B) 35
C) 30
D) 20
E) 25

“O perímetro de um polígono representa a soma das medidas 
dos lados desse polígono”. Uma área de estacionamento tem a 
forma de um retângulo. O perímetro desse retângulo é igual a 
800m. A medida da base é igual ao triplo da medida da altura. 
Qual a área desse estacionamento?

2A) 30.000m
2B) 3.000m

2C) 37.500m
2D) 3.750m

2E) 33.600m

Para pintar faixas sinalizadoras em estradas, o pintor deve 
misturar tinta de cor amarela com tinta de cor laranja na razão 5 
para 3. Se ele precisar de 40 litros desta mistura, quantos litros 
de cada cor serão necessários?
A) 30 litros da amarela e 10 litros da laranja.
B) 25 litros da amarela e 15 litros da laranja.
C) 22 litros da amarela e 18 litros da laranja.
D) 32 litros da amarela e 8 litros da laranja.
E) 24 litros da amarela e 16 litros da laranja.

Em um concurso para o candidato ser classificado é necessário 
que ele acerte, no mínimo, 70% da prova. Sabendo que a aprova 
é constituída de 60 questões, calcule o número mínimo de 
acertos que o candidato deve ter.
A) 35
B) 40
C) 42
D) 50
E) 48

Com a forma de um cubo, uma caixa d'água possui um volume 
3de 3m . Quantos litros de água essa caixa d'água comporta?

A) 300 litros.
B) 3.000 litros.
C) 6.000 litros.
D) 600 litros.
E) 30.000 litros.

Vendi um terreno por R$36.000,00 e lucrei 20% sobre o preço de 
compra. Qual o valor do meu lucro?
A) R$7.200,00
B) R$6.000.00
C) R$14.000,00
D) R$8.600,00
E) R$6.560,00

A diferença entre o número de acertos de Antônio e José é 
representada pela expressão:
A) 0,1x+2
B) 0,2x-4
C) 0,2x+1
D) 0,1x-4
E) 0,01x-2

O teste continha 50 questões. Quantos pontos Antônio fez a 
mais que José?
A) 7
B) 6
C) 14
D) 11
E) 1

Um quadrado tem 15cm de lado, enquanto um retângulo tem 
15cm de largura. Quais os valores que o comprimento do 
retângulo pode assumir para que o perímetro desse retângulo 
seja menor que o perímetro do quadrado?
A) x? 15
B) x ? 10
C) x ? 30
D) x ? 12
E) x ? 16

Leia o texto seguinte e responda as questões 17 e 18:
Para a renovação da habilitação de trânsito, dois amigos, 
Antônio e José, fizeram um teste com x questões. Antônio 
acertou 60% das questões menos 1 e José acertou 50% das 
questões mais 3.
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Uma empresa enviou 2.800kg de alimentos para serem 
divididos em partes diretamente proporcionais ao número de 
pessoas de três comunidades. A Comunidade A possui 80 
pessoas, a Comunidade B possui 50 pessoas e a Comunidade C 
possui 70 pessoas. Quantos quilos de alimentos receberá a 
Comunidade B?
A) 560kg
B) 980kg
C) 700kg
D) 140kg
E) 880kg

Sobre as eleições 2010, marque a alternativa que contenha o 
nome de pré-candidato à Presidência da República.
A) Dilma Rousseff.
B) Jader Barbalho.
C) José Sarney.
D) Romero Jucá
E) Paulo Maluf

Neste ano de 2010, a Copa do Mundo irá ocorrer na África do 
Sul. Quando a Copa irá ocorrer no Brasil?
A) 2018.
B) 2014.
C) 2012.
D) 2016.
E) 2020.

Qual imposto foi reduzido pelo Governo Federal que fez com 
que a venda de veículos batesse o recorde em 2010?
A) ITR.
B) IRPF.
C) IPTU.
D) ICMS.
E) IPI.

Como se chama o país da América Latina que no início deste 
ano de 2010 (janeiro) sofreu um enorme terremoto?
A) México.
B) Chile.
C) Brasil.
D) Haiti.
E) Hawai.

Qual o órgão competente que publicou uma Resolução de n.° 
44, que proibiu, dentre outras coisas, a de expor medicamentos 
sem prescrição médica em prateleiras ao alcance do público?
A) PROCON.
B) STF.
C) ANVISA.
D) STJ.
E) ANEEL.

A educação, no Brasil, sofreu algumas mudanças no que tange 
ao ensino fundamental. A antiga alfabetização passou a ser 
denominada de:
A) Alfa.
B) Primeira.
C) Maternal II.
D) Segunda.
E) Jardim II.

Quais disciplinas passaram a ser obrigatórias no ensino médio 
em escolas públicas e particulares, conforme determinação 
legal?
A) Filosofia e Sociologia.
B) Filosofia e OSPB.
C) Ética e Cidadania.
D) Sociologia e OSPB.
E) História do Brasil e Ética.

O Ministro do Meio Ambiente, na época Carlos Minc, participou 
de um evento na praia de Ipanema, no Rio, quando foram 
distribuídos materiais de divulgação da campanha “Saco é um 
Saco”. O que é incentivado por esta campanha? 
A) a coleta de produtos descartáveis.
B) a coleta seletiva de lixo.
C) a economia de água.
D) a economia de folhas de papel.
E) a economia de sacolinhas plásticas.

Qual dos produtos seguintes é o que mais vende na época da 
semana santa?
A) Peixe.
B) Carne.
C) Água.
D) Velas.
E) Laranja.

Quem quisesse ser candidato às eleições de 2010 deveria ter 
deixado os cargos públicos até o dia:
A) 10 de abril de 2010.
B) 10 de junho de 2010.
C) 03 de abril de 2010.
D) 02 de junho de 2010.
E) 30 de março de 2010.

Podemos definir o sistema Linux como um:
A) sistema processador de texto.
B) Navegador Web.
C) sistema de acesso gratuito à Internet.
D) sistema operacional, uma alternativa ao Microsoft Windows.
E) dispositivo de armazenamento de dados.

O sistema operacional Windows é um programa que gerencia os 
recursos do computador. Com relação à esse sistema analise as 
afirmativas a seguir e marque a alternativa CORRETA. 
I- O programa Windows Explorer é um programa que permite 
visualizar as pastas e arquivos;
II- O programa Windows Explorer é um programa que permite 
copiar arquivos;
III- O programa Windows Explorer é um programa que permite 
autenticar o usuário no computador;
IV- O programa Windows Explorer é um programa que permite 
desligar o sistema;
V- O programa Windows Explorer é um programa que permite 
excluir arquivos.
A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
D) Apenas a afirmativa IV está correta.
E) Todas as afirmativas estão corretas.
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Com relação ao sistema operacional Windows, indique a 
alternativa CORRETA.
A) A lixeira é usada para armazenar arquivos que foram 
excluídos.
B) A lixeira é usada para copiar arquivos.
C) A lixeira é usada para armazenar os programas desinstalados 
do computador.
D) A lixeira é usada para permitir aos usuários o gerenciamento 
de aplicativos.
E) A lixeira é usada para abrir um arquivo utilizando um 
programa determinado.

O Microsoft Excel é um programa de computador que permite:
A) Navegar na Web.
B) Editar documentos PDF.
C) Criar planilhas eletrônicas de cálculo.
D) Escutar música e visualizar vídeos.
E) Editar imagens gráficas.

Com relação às funcionalidades do Microsoft Power Point, 
indique qual a alternativa ERRADA.
A) Em uma apresentação criada usando esse programa é 
possível inserir imagens.
B) Em uma apresentação criada usando esse programa é 
possível inserir vídeos e música.
C) Em uma apresentação criada usando esse programa é 
possível inserir efeitos visuais na transição entre os slides.
D) Em uma apresentação criada usando esse programa é 
possível ter diferentes fontes para os textos.
E) O arquivo de uma apresentação criada usando esse 
programa não pode ser salvo como uma página Web.

Assinale a alternativa ERRADA:
A) O navegador Web permite visualizar páginas Web. 
B) Planilhas eletrônicas são utilizadas para configurar o acesso 
à Internet.
C) Uma mensagem de email pode ser enviada para mais de um 
destinatário.
D) O histórico do navegador Web contém as últimas páginas 
acessadas.
E) Ao baixar um programa da Internet o arquivo será 
armazenado no computador.

Uma placa de rede sem fio do tipo Wi-Fi conectada ao 
computador possibilita a conexão do mesmo à Internet 
utilizando:
A) O cabo de rede como meio de transmissão.
B) O cabo do roteador como meio de transmissão.
C) O cabo serial como meio de transmissão.
D) O ar como meio de transmissão.
E) O cabo do modem como meio de transmissão.

Marque a alternativa ERRADA:
A) A principal função de um programa de email, como o Microsoft 
Outlook, é a de compor, enviar e receber mensagens de email.
B) A principal função de um programa antivírus é a de verificar e 
eliminar os vírus existentes nos arquivos de um computador.
C) Quando o computador é desligado, todos os arquivos 
armazenados no disco rígido são excluídos.
D) Em uma pasta é possível armazenar arquivos e outras 
pastas.
E) A principal função de um reprodutor de mídia, como Winamp 
ou Windows Media Player, é a de reproduzir som e vídeo.

Em um sistema operacional, uma pasta ou diretório tem como 
objetivo:
A) Proteger os arquivos contra vírus.
B) Organizar os arquivos de um computador.
C) Transmitir os contatos do usuário.
D) Sincronizar os arquivos de um computador.
E) Enviar para impressão os arquivos de um computador.

Marque a alternativa que complete corretamente os espaços do 
trecho a seguir apresentado: “O servidor fará jus a ________ 
dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 
______ períodos, no caso de necessidade do serviço, 
ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. 
Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 
_____ meses de efetivo exercício.
A) 30; 02; 15.
B) 30; 02; 12.
C) 02; 30; 12.
D) 60; 03; 06.
E) 45; 02; 12.

O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de:
A) 10% em relação à hora normal de trabalho.
B) 20% em relação à hora normal de trabalho.
C) 50% em relação à hora normal de trabalho.
D) 60% em relação à hora normal de trabalho.
E) 30% em relação à hora noturna de trabalho.

Qual é o instrumento destinado a apurar administrativamente a 
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício 
de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do 
cargo em que se encontre investido?
A) Processo Disciplinar.
B) Inquérito Judicial.
C) Procedimento Criminal.
D) Inventário.
E) Arrolamento.

Quanto ao servidor, o Estado concederá os seguintes benefícios 
sociais:
I- auxílio natalidade;
II- licença para tratamento de saúde;
III- licença por acidente em serviço.
Está(ão) CORRETO(S):
A) Apenas o item I.
B) Apenas o item II.
C) Apenas o item III.
D) Apenas os itens I e o II.
E) Apenas os itens I, II e III.

Uma Intranet é uma rede privada de computadores que 
incorpora processos, padrões e protocolos da Internet. Analise 
as afirmativas a seguir e marque a alternativa CORRETA. 
I- Em uma Intranet não é possível a infecção de arquivos por 
meio de vírus;
II- Em uma Intranet é possível acessar páginas Web 
corporativas;
III- Em uma Intranet não é possível executar arquivos de outro 
computador da rede;
IV- Em uma Intranet é possível a transferência de arquivos entre 
computadores da rede
A).Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
B) Apenas a afirmativa III está correta.
C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão

Questão

Questão

Questão

Questão

Questão

Questão

Questão

Questão

Questão

Questão

Questão

33

34

35

36

37

39

40

41

42

43

44

38

REGIME JURÍDICO

Wilson Bento Jr
Typewritten Text
www.jcconcursos.com.br



Departamento Estadual de Trânsito de Roraima   Página 05/05     Nível Fundamental
   Auxiliar Técnico 

A quem é devido o auxílio funeral?
A) Ao servidor falecido aposentado.
B) À família do servidor falecido na atividade.
C) À família do amigo do servidor falecido.
D) Ao Estado que emprega o servidor falecido.
E) Ao órgão em que era vinculado o servidor falecido.

Por quantos dias consecutivos a ausência intencional do 
servidor ao serviço configura o abandono de cargo?
A) 10 dias.
B) 15 dias.
C) 20 dias.
D) 30 dias.
E) 40 dias.

Qual o tipo de ajuda que se destina a compensar as despesas de 
instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter 
exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter 
permanente?
A) ajuda social.
B) ajuda benefício.
C) ajuda moradia.
D) ajuda de mudança.
E) ajuda de custo.

O servidor que ocupe cargo efetivo poderá ser exonerado de 
ofício quando:
I- não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II- tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no 
prazo estabelecido;
III- não conheça o seu superior em menos de 48horas da posse.
Após a leitura dos itens, marque a alternativa CORRETA:
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas os itens I e III estão corretos
D) Todos os itens estão corretos.
E) Todos os itens estão errados.

Marque a alternativa que complete as lacunas seguintes: “O 
servidor habilitado em ____________ e empossado em cargo 
de provimento efetivo adquirirá ______________ no serviço 
público ao completar ______anos de efetivo exercício e 
aprovação em avaliação de desempenho.”.
A) concurso público; benefício; dois.
B) processo seletivo; estabilidade; quatro.
C) cargo público; tempo; três.
D) concurso público; estabilidade; três.
E) cargo público; estabilidade; dois.

Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, a 
investidura em cargo público depende de:
A) aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos.
B) aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
títulos.
C) aprovação prévia em análise de currículos.
D) escolha por merecimento dos melhores servidores do órgão.
E) tempo de serviço no órgão competente.
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