
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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A PROFECIA 
WERNER ZOTZ 

 
 Caraíbas têm a cabeça oca. Deviam ter aprendido muitas lições com o povo filho da terra e não 
souberam ____________, nem ouvir, nem sentir. E sofrerão por isso. 
 Dia virá em que ficarão com sede, muita sede, e não terão água para beber: os rios e lagoas e valos e 
regatos e até a água da chuva estarão sujos e podres. E chorarão. E continuarão com sede porque a água do 
choro é salgada e amarga... 
 O tempo da fome também virá. E a terra está seca, o chão duro. As sementes do milho e a mandioca não 
mais nascerão verdes, alimentando a esperança de quarups ao redor do fogo com muita comida e bebida. A caça 
e peixe também terão fugido ou morrido. E a fome apertará o estômago do caraíba, e ele não poderá comer nem 
sua _____________, nem sua terra nua e ____________. 
 Os dias serão sempre mais quentes. E quando o caraíba procurar uma sombra como abrigo, descobrirá 
que a terra não tem mais árvores. 
 As noites serão escuras e frias. Sem a luz, sem estrelas. E sem fogueiras quentes. 
 E o caraíba, o homem-branco chorará. E quando acordar de sua imensa estupidez será tarde, muito 
tarde. 
 Eu, Tamãi, o velho pajé, falei. 
 

(Apenas um curumim. Curitiba, Coo Editora, 1979. p. 9-10.) 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) enchegar – riqueza – estériu.     c) enxergar – riquesa – estéril. 
b) enxergar – riqueza – estéril.     d) enchergar – riquesa – estério. 
 
02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto e assinale a correta: 
a) A diferença do homem branco e do índio em relação à natureza é que o índio a preserva; o homem a destrói. 
b) Segundo o narrador a imensa estupidez do homem branco é ignorar que ele faz parte da natureza, destruindo-a. 
c) Os homens brancos acumulam riquezas à custa da destruição da natureza. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
03 - “Pajé” se escreve com “j”. Também se escreve com “j” as palavras da alternativa: 
a) penu___em  –  sur___ir.     c) can___ica  –  la___ota. 
b) ma___ia  –  re___enerar.     d) refú___io  –  le___ível. 
 
04 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas graficamente por obedecerem à mesma regra: 
a) estômago – árvore.      c) água – chorará. 
b) caraíbas – árvore.      d) pajé – caraíbas. 
 
05 - Assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego de reticências no 2º parágrafo do texto: 
a) Para marcar fala quebrada, própria de quem está nervoso ou inseguro. 
b) Para indicar que parte de um trecho citado foi omitida. 
c) Para assinalar inflexão de natureza emocional – tristeza. 
d) Para marcar uma interrupção provocada pela surpresa de quem fala. 
 
06 - O plural de chão é chãos, assinale a alternativa em que o plural dos substantivos seguem a mesma forma: 
a) grão – alemão.       c) alemão – cidadão. 
b) cão – pão.       d) cristão – irmão. 
 
07 - A fração que equivale a um numeral decimal não exato é: 

a) 
66

80
 

b) 
10

12
 

c) 
28

32
 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 
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08 - Adicionando 16 à área do quadrado ao lado obtemos o dobro de seu perímetro. Quanto medem os lados 
desse quadrado? 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
 
 
09 - Guardando R$ 360,00 por mês, uma senhora conseguiu juntar uma certa quantia em 20 meses. Para obter 
essa mesma quantia em 16 meses, quanto ela deveria ter guardado por mês? 
a) R$ 288,00       c) R$ 450,00 
b) R$ 368,00       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

10 - Dos números 
10 8 18

; ;
18 3 36

 e 
27

15
, marque a alternativa correta: 

a) O maior é 
8

3
       c) O maior é 

27

15
 

b) O menor é 
18

36
      d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
11 - Depois de ser desativada, o que aconteceu com o prédio da Estação Ferroviária de Mandaguari? 
a) Ficou abandonada até virar ruínas. 
b) Foi demolida. 
c) Foi reformada e transformada na sede da prefeitura. 
d) Foi utilizada como rodoviária. 
 
12 - Qual das legislações abaixo foi Sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 20 de Julho deste 
ano? 
a) Estatuto da Criança e do Adolescente.    c) Estatuto da Igualdade Racial. 
b) Estatuto do Idoso.      d) Estatuto do Torcedor. 
 
13 - Quantos vereadores compõem a Câmara Municipal de Mandaguari? 
a) 7.        c) 11. 
b) 9.        d) 13. 
 
14 - Que dia será realizado o 1º (primeiro) turno das eleições 2.010? 
a) No 1º (primeiro) domingo de outubro.    c) No 3º (terceiro) domingo de outubro. 
b) No 2º (segundo) domingo de outubro.    d) No 4º (quarto) domingo de outubro. 

 
15 - O CTB – Código de Trânsito Brasileiro define que a classificação geral dos veículos é quanto: 
a) À tração, espécie e categoria.     c) Ao tamanho, uso e característica. 
b) À potência, quantia de eixos e passageiros.   d) À cor, modelo e ano de fabricação. 
 
16 - Em uma via rural pavimentada (rodovia) sem sinalização e sem condições adversas. Quem transita de 
maneira irregular? 
a) Uma motocicleta a 100 km/h.     c) Um automóvel corsa a 50 km/h. 
b) Um ônibus a 90 km/h.      d) Um caminhão a 45 km/h. 
 
17 - Internacionalmente aceita pela medicina do trânsito. Qual a ordem correta para realizar de forma eficiente 
uma avaliação primária? 
I - Exposição e proteção da vitima. 
II - Vias aéreas e coluna cervical. 
III - Respiração. 
IV - Circulação, hemorragia e controle de choque. 
V - Nível de consciência.  
Assinale a alternativa que define a ordem correta de efetuar este atendimento a uma vítima de acidente de 
trânsito: 
a) I, III, V, IV e II.      c) II, III, IV, V e I. 
b) II, V, IV, III e I.       d) I, IV, II, III e V. 
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18 - Em veículos automotores. Qual a função do catalisador, que se encontra na parte interna do escapamento? 
a) Recombinar alguns gases, deixando menos prejudiciais.  c) Abafar os ruídos. 
b) Reduzir os efeitos das explosões no motor.   d) Colher os gases emitidos pelo motor. 
 
19 - A resolução Nº. 311, de 03 de abril de 2009 do CONTRAN, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do 
equipamento suplementar de segurança passiva – Air Bag, na parte frontal dos veículos novos saídos de fabrica, 
nacionais e importados, a partir de 01 de janeiro de 2010 em 8% da produção e 100% em 01 de janeiro de 2014. 
Sobre esta resolução aponte a alternativa correta: 
I - Air Bag deve ser usados juntamente com o cinto de segurança. 
II - O uso do Air Bag dispensa a necessidade de cinto de segurança. 
III - A partir de 01 de janeiro de 2014 os veículos seriam fabricados sem cinto de segurança já que o dispositivo 
Air Bag o dispensa. 
IV - À partir de 01 de janeiro de 2014 motorista abordado sem cinto de segurança e com veículo já adequado a 
esta resolução, não sofrera as sanções previstas no CTB – Código de Trânsito Brasileiro (multa). 
a) apenas I, II e III estão incorretas.    c) apenas a I está incorreta. 
b) apenas II, III e IV estão incorretas.     d) todas estão incorretas. 
 
20 - Nos veículos automotores. O que indica o manômetro? 
a) Quantidade aproximada de combustível. 
b) A pressão de óleo lubrificante do motor.  
c) A tensão de corrente, do sistema elétrico. 
d) Quantos quilômetros o veículo percorreu desde a fabricação. 
 
21 - Nas grandes cidades a emissão de fumaça preta por veículos movidos a óleo diesel é um dos principais 
problemas ambientais, porque esse poluente: 
a) Provoca ataques cardíacos, por seu elevado conteúdo de monóxido de carbono. 
b) Causa doenças anti-respiratórias, por seu alto teor de enxofre. 
c) Contém gotículas de óleo que se depositam sobre a pele causando micoses. 
d) Contém minúsculas partículas de fuligem envolvidas por óleo altamente tóxico. 
 
22 - A direção defensiva elege através de estudos, o que são as qualidades de um bom motorista. Qual das 
alternativas abaixo não pode ser considerada característica de um bom condutor? 
a) Evitar comportamentos agressivos.    c) Agir impulsivamente. 
b) Respeitar as leis de trânsito.     d) Respeitar os direitos das outras pessoas. 
 
23 - Como devemos proceder em acidente de trânsito, caso haja vítimas com queimaduras? 
a) Estourar imediatamente as bolhas formadas na pele. 
b) Cobrir os ferimentos passando óleos nas queimaduras. 
c) Controlar as causas da queimadura e procurar socorro médico.  
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
24 - Um acidentado apresenta um ferimento que esguicha sangue no mesmo ritmo da pulsação. Ocorreu o corte 
de: 
a) Uma veia 
b) Um tendão 
c) Um nervo 
d) Uma artéria 
 
25 - Dirigir defensivamente é: 
a) Conduzir sempre a 40 km/h nas cidades. 
b) Dirigir de forma a chegar sempre na frente. 
c) Dirigir cuidadosamente. 
d) Conduzir à noite com as luzes internas do veículo acesas. 
 
26 - O Código de Trânsito Brasileiro através da lei 9.503/97. Diz em seu Art. 229: 
a) Não transite com veículo que danifique a via, placas de sinalização, suas instalações ou equipamentos, ou que 
derrame, lance ou arraste sobre a via: carga que esteja transportando, combustível ou lubrificante que esteja usando e 
objetos que possam acarretar risco de acidente. 
b) Não use aparelho de alarme que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público.  
c) A utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento que produza som em volume e freqüência em níveis 
excessivos constitui perigo para o trânsito. 
d) Não use a buzina prolongamente e sem qualquer pretexto, evite também usar a buzina das 22 às 6 horas e em locais 
proibidos pela sinalização, tais como hospitais, escolas, postos de saúde etc. 
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27 - Dirigir ou permitir que alguém dirija sem ser habilitado, além de apreensão do veículo. O proprietário será 
advertido com uma multa de natureza: 
a) Grave. 
b) Gravíssima. 
c) Gravíssima, com seu valor multiplicado por três vezes.  
d) Gravíssima, com seu valor multiplicado por cinco vezes. 
 
28 - Quantos pontos na CNH – Carteira Nacional de Habilitação sofrerá o condutor que for flagrado dirigindo 
na contramão, em uma via de sentido único? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 7 

29 - Esta placa indica: 
a) Que a obrigação de virar à esquerda. 
b) Que a obrigação de virar à direita. 
c) Que há uma curva acentuada à esquerda à frente.  
d) Que há uma curva acentuada à direita à frente. 
 
30 - No sistema Nacional de Trânsito. Quais os órgãos com funções normativas, consultivas e coordenadoras? 
a) DENATRAN E DETRAN.  
b) CONTRAN, CETRAN E CONTRANDIFE. 
c) DER, DNIT E PRF. 
d) JARI, RENACH E RENAVAM. 
 
 







