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PORTUGUÊS 

 
Leia com atenção o texto abaixo para responder as questões de 
número 1 a 3. 

MÁRCIA 
Marcinha, de sete anos, conversava com a mãe e o irmão 

Serginho, que só tem quatro de graça e encantamento. Dizia a irmã: 
 - Sabe, mamãe? A japonesinha que mora aqui ao lado se 
chama Miuki e a mãe dela diz que esse nome é japonês, mas que na 
nossa língua quer dizer Clara. 
 E o Serginho na mesma hora perguntou: 
 - É? E no nariz quer dizer o quê?  

(BLOCH, Pedro. O menino falou e disse. Rio de Janeiro) 
 

01. No trecho “... e o irmão Serginho, que só tem quatro de graça e 
encantamento.” há um termo que foi omitido. Que termo é esse? 
(A) Mãe. 
(B) Anos. 
(C) Conversava. 
(D) Dizia. 

 
02. Qual das alternativa melhor corresponde à conclusão que podemos 

chegar sobre a pergunta de Serginho no final do texto? 
(A) Ele pensou que a língua a que Marcinha se referia era a parte 

do corpo. 
(B) Ele não sabe qual o significado da palavra NARIZ. 
(C) Ele não entendeu o significado do nome MIUKI. 
(D) Ele quer saber como se diz “NARIZ” em japonês. 

 
03. Analise o trecho: “... mas que na nossa língua quer dizer Clara.” As 

palavras em destaque podem ser substituídas, sem modificar o 
sentido do texto, por: 
(A) Na nossa civilização  . 
(B) Na nossa cultura. 
(C) No nosso idioma. 
(D) Na nossa boca. 

 
04. Assinale a alternativa em que há uma oração onde todas as palavras 

apresentam grafia correta. 
(A) Irei analizar o caso. 
(B) A riquesa não enche a alma. 
(C) O herói atirou a flecha no bandido. 
(D) O cachorro quebrou a tijela.  

 
05. Analise as orações abaixo e em seguida marque a alternativa que 

preenche corretamente as lacunas. 
 

I. O ____ tempo atrasou a viagem. 
II. Essa história está ____ contada. 
III. Que trabalho _____ feito! 

 
(A) Mau, mau, mal. 
(B) Mal, mal, mau. 
(C) Mal, mau, mau. 
(D) Mau, mal, mal. 

 
06. Assinale a alternativa em que há uma palavra com acentuação 

gráfica INCORRETA. 
(A) Caíndo. 
(B) Idéia 
(C) Ruim 
(D) Lápis. 

 
07. Marque a melhor resposta. Na palavra SAÚDE nós temos: 

(A) Um ditongo. 
(B) Um polissílabo. 
(C) Um hiato. 
(D) Um dissílabo. 

 
08. Nas palavras IGUAIS, FOICE e ROUPA nós temos, 

respectivamente, os seguintes tipos de encontros vocálicos: 
(A) Hiato, tritongo, ditongo. 
(B) Tritongo, ditongo, ditongo. 
(C) Ditongo, hiato, hiato. 
(D) Tritongo, ditongo, hiato. 

 

 
MATEMÁTICA 

 

09. Resolvendo a expressão -1 +  +  x  obtemos: 

(A) 1/2  
(B) 2/3 
(C) 1/6 
(D) 1/12 

 
10. Qual o valor da expressão numérica 6² ÷ 9 + 5 x 6? 

(A) 33 

(B) 34 

(C) 42 

(D) 54 
 

11. Uma estrada está sendo construída e terá 600 metros de 
comprimento. Em 6 dias foram construídos 180 metros da 
estrada. Se a construção continuar no mesmo ritmo, em quantos 
dias o restante da estrada será construído? 
(A) 6 dias. 
(B) 12 dias. 
(C) 14 dias. 
(D) 16 dias. 

 
12. Indique a alternativa FALSA: 

(A) 14 é divisível por 4. 
(B) 8 é divisor de 24. 
(C) 12 é divisível por 3. 
(D) 72 é múltiplo de 8. 

 
13. Em uma caixa há balas amarelas e azuis, num total de 60 balas. 

A quantidade de balas amarelas é o quádruplo da quantidade de 
balas azuis. O número de balas amarelas é: 
(A) 12 
(B) 24 
(C) 48 
(D) 54 

 
14. Um número foi multiplicado por 8, em seguida subtraiu-se 12 e 

dividiu-se o resultado por 3, obtendo-se 12 ao final. Que número 
foi esse? 
(A) 6 
(B) 10 
(C) 12 
(D) 15 

 
15. Dados os conjuntos A = {4, 12, 25}, B = {12, 25, 54} e                              

C = {12, 25, 54, 72}, determine A ∩ B ∩ C. 
(A) {4, 54, 72} 
(B) {4, 72} 
(C) {4, 12, 25, 54, 72} 
(D) {12, 25} 

 
16. A soma de cinco números consecutivos é 65. Qual o terceiro 

número (número do meio) da sequência desses cinco números? 
(A) 12 
(B) 13 
(C) 14 
(D) 15 

CONHECIMENTOS GERAIS – GIRAU DO PONCIANO 
 
17. De acordo com a história de Girau, em que século, registra-se o 

início do povoado? 
(A) Século XX 
(B) Século XVII 
(C) Século XVIII 
(D) Século XIX 

 
18. Dos itens abaixo elencados, qual não corresponde a um cidadão 

girauense que lutou pela emancipação política do Município? 
(A) Filadelfio Firmino de Oliveira. 
(B) Armando de Oliveira. 
(C) Maria Soares Neto 
(D) Pedro Lima de Oliveira 
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19. Qual normatização concretizou a emancipação Política de Girau? 

(A) Lei nº 2.010 de 15 de julho de 1958. 
(B) Lei nº 2.100 de 15 de junho de 1958. 
(C) Lei nº 2.001 de 15 de julho de 1958. 
(D) Lei nº 2.010 de 15 de junho de 1958. 

 
20. No ano de 1912, houve a mudança do nome do então Povoado Belo 

Horizonte, que passou a ser chamado: 
(A) Povoado Ponciano. 
(B) Povoado Girau. 
(C) Vila Ponciano. 
(D) Vila Girau. 

 
21. Qual o nome do primeiro médico da cidade de Girau? 

(A) Vicente Ramos da Silva. 
(B) Antonio Cerqueira. 
(C) Celso Vieira. 
(D) Joaquim Luiz de Farias. 

 
22. É tida como bebida típica de Girau, EXCETO. 

(A) Caipirinha. 
(B) Quentão. 
(C) Chumbrego. 
(D) Cachaça. 

 
23. A cidade de Girau é conhecida, também, pelas belas encenações 

sobre a “Paixão de Cristo”, realizadas no período de quaresma. Em 
sendo assim, podemos destacar como atores expoentes deste 
espetáculo, EXCETO. 
(A) Sérgio Alves de Menezes. 
(B) Luiz Albuquerque de Lima e Silva. 
(C) Alexandro Negrão. 
(D) Paulino da Julita. 

 
24. É artista plástico girauense que trabalha com “óleo sobre tela”, 

pintura a óleo.  
(A) Maria Gilberto. 
(B) Professora Socorro. 
(C) José Paulo. 
(D) Jota de Farias. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
25. De acordo com o que dispõe do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
(A) São consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação 

pública e as vias internas pertencentes aos condomínios 
constituídos por unidades autônomas. 

(B) O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever 
dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas 
competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse 
direito. 

(C) As entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito são 
aquelas criadas ou mantidas pelo Poder Público competente, 
dotadas de personalidade jurídica própria, e integrantes da 
administração indireta ou fundacional. 

(D) Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que 
possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de 
pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades 
públicas ou privadas. 

 
26. Não é classificação de sinal de trânsito: 

(A) Fluorescentes. 
(B) Verticais. 
(C) Horizontais. 
(D) Gestos do agente de trânsito e do condutor. 

 
27. Marque a alternativa que indica a ordem de prevalência da sinalização de 

trânsito. 
 

(   ) As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e 
outros sinais; 
(   ) As indicações do semáforo sobre os demais sinais; 
(   ) As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 

 

(A) 1, 2 e 3. 
(B) 2, 3 e 1. 
(C) 1, 3 e 2. 
(D) 3, 1 e 2. 

 
28. Marque a alternativa que indica veículo classificado quanto a sua espécie. 

(A) Elétrico. 
(B) Propulsão humana. 
(C) Particular. 
(D) Ciclomotor. 

 
29. A qual órgão cabe a regulamentação quanto ao uso de pneus 

extralargos, definindo seus limites de peso?  
(A) DETRAN. 
(B) CONTRAN. 
(C) DENATRAN. 
(D) RENAVAM. 

 
30. Quais veículos são dispensados do uso de placa dianteira? 

(A) Não há veículos que possam andar sem placa dianteira. 
(B) Veículos de 02 rodas, apenas. 
(C) Veículos de 02 ou 03 rodas. 
(D) Veículos de 04 rodas. 

 
31. Acerca do registro dos veículos, assinale a alternativa CORRETA. 

(A) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-
reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de 
domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. 

(B) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-
reboque, deve apenas ser registrado perante o órgão executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de 
domicílio. 

(C) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-
reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município onde o 
carro foi comprado. 

(D) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-
reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de onde 
o carro foi fabricado e posteriormente é feita a ratificação de 
registro onde o proprietário reside. 

 
32. Conforme dispõe o art.122 do CTB, qual cadastro será consultado 

pelo órgão executivo de trânsito para a expedição do Certificado de 
Registro de Veículo? 
(A) Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 
(B) Cadastro Nacional de Habilitados – CNH. 
(C) Cadastro Estadual de Veículos Automotores – CEVA. 
(D) Cadastro do Conselho Nacional de Trânsito- CANAT. 

 
33. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de 

Veículo quando, EXCETO: 
(A) Houver mudança de categoria. 
(B) Houver modificação do Município de domicílio ou residência. 
(C) For alterada qualquer característica do veículo. 
(D) Houver transferência da posse. 

 
34. Assinale a alternativa que indica um documento não exigível quando 

da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. 
(A) Certificado de Registro de Veículo anterior. 
(B) Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e 

ruído, quando houver adaptação ou alteração de características 
do veículo. 

(C) Registro Nacional de Transportadores Rodoviários, no caso de 
veículos de carga. 

(D) comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes 
e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do 
CONTRAN e do CONAMA. 

 

35. A regra é que todo veícul,o para transitar na via, deverá ser licenciado 
anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito 
Federal, onde estiver registrado o veículo, salvo para: 
(A) Semi-reboque. 
(B) Reboque. 
(C) Veículo automotor. 
(D) Veículo bélico. 

 

36. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada 
por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou 
entidade executiva do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou 
residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio 
órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos, 
EXCETO: 
(A) Ser penalmente inimputável. 
(B) Saber ler e escrever. 
(C) Ser penalmente imputável. 
(D) Possuir carteira de identidade ou equivalente. 
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37. Para habilitar-se nas categorias “D” e “E” ou para conduzir veículo de 

transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de 
produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos, 
EXCETO: 
(A) Ser maior de 25 anos. 
(B) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser 

reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses 
(C) Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento 

de prática veicular em situação de risco, nos termos da 
normatização do CONTRAN. 

(D) Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria C, quando 
pretender habilitar-se na categoria E. 

 
38. No que diz respeito à “HABILITAÇÃO” assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no 
término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido 
nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, 
reincidente em infração média. 

(B) Ao candidato aprovado em todas as etapas para retirar a 
habilitação será conferida Permissão para Dirigir, com validade de 
um ano. 

(C) Todos os exames de habilitação poderão ser aplicados por 
entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo 
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. 

(D) A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso 
de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio 
ambiente relacionados com o trânsito. 

 
39. Qual a penalidade imposta ao motorista que dirigir sob a influência de 

álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência, conforme dispõe o CTB? 
(A) Multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) 

meses. 
(B) Multa combinada com a retenção do veículo até o saneamento da 

irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. 
(C) Multa (três vezes) e apreensão do veículo. 
(D) Multa (dez vezes), apreensão do veículo e suspensão do direito de 

dirigir por 02 anos, condicionada a realização de novos exames 
para habilitação. 

 
40. A placa de regulamentação R-21 indica: 

 

 
(A) Alfândega 
(B) Cruzamento de vias 
(C) Proibido circulação na via 
(D) Passagem de nível com bareira 

 

 
 

 
 

 
 







