Edital 001/2010 – QUADRO GERAL – DATA DA PROVA: 04/09/2010

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:
1
Identifique-se na parte inferior desta capa;
2
Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão
Resposta;
3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;

6
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
7
Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão
Resposta que acompanha a prova;
8
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura;
9

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

10

Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha;

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão
Resposta;
12

Assine o cartão resposta no verso.

Nome (em letra de forma)

Identificação do candidato
Nº da inscrição

Boa Prova!

O Carreiro e o Papagaio
Vinha um carreiro à frente dos bois, cantarolando pela estrada sem fim. Estrada de lama.
Em certo ponto o carro atolou.
O pobre homem aguilhoa os bois, dá pancadas, grita; nada consegue e põe-se a lamentar a sorte.
– Desgraçado que sou! Que fazer agora, sozinho neste deserto? Se ao menos São Benedito tivesse dó de
mim e me ajudasse...
Um papagaio escondido entre as folhas condoeu-se dele e, imitando a voz de santo, começou a falar:
– Os céus te ouviram, amigo, e Benedito em pessoa aqui está para o ajutório a que pedes.
O carreiro, num assombro, exclama:
– Obrigado, meu santo! Mas onde estás que não te vejo?
– Ao teu lado. Não me vês porque sou _____________. Mas, vamos faze o que mando. Toma da
_____________ e cava aqui. Isso. Agora a mesma coisa do outro lado. Isso. Agora vais cortar uns ramos e estivar
o sulco aberto. Isso. Agora vais aguilhoar os bois.
O carreiro fez tudo como o papagaio mandou e com grande alegria viu ____________-se o carro.
– Obrigado, meu santo! – exclamou ele de mãos postas. Nunca me hei de esquecer do grande socorro
prestado, pois que sem ele eu ficaria aqui toda a vida.
O papagaio achou muita graça na ingenuidade do homem e papagueou, como despedida, um velho rifão
popular:
Ajuda-te, que o céu te ajudará.
Monteiro Lobato. Fábulas. São Paulo, Brasiliense, 1960.
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) envizível – enxada – desatolar.
b) envizível – enchada – dezatolar.
c) invisível – enchada – dezatolar.
d) invisível – enxada – desatolar.
02 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta:
a) O texto apresenta duas personagens, o carreiro e o papagaio. O papagaio revelou ser mais sábio que o carreiro.
b) O carreiro tinha persistência para lutar e sair logo daquele lugar.
c) O carreiro é uma pessoa ingênua que se deixa enganar facilmente pelo papagaio.
d) O texto revela o ensinamento de que devemos agir, fazer a nossa parte, e não só ficar esperando ajuda divina.
03 - Assinale a alternativa em que o plural se forma acrescentando um s a forma singular como em mão – mãos:
a) cidadão – pagão.
b) capitão – facão.
c) alemão – cristão.
d) casarão – vulcão.
04 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta:
a) so – co – rro.
b) ca – rre – i – ro.
c) pa – pa – gai – o.
d) a – le – gria.
05 - Joana cultiva suas hortaliças num terreno em formato de quadrado. Para aproveitar melhor o terreno, ela o
dividiu em 12 áreas retangulares iguais – os canteiros e, para circular entre os canteiros bem como pelas laterais
do terreno, fez corredores conforme ilustrado na figura abaixo, sendo que: os corredores horizontais têm largura
de 0,4 m e os corredores verticais, largura de 0,25 m. Sabendo que a área ocupada pelo terreno é de 100 m2, a
área ocupada apenas pelos canteiros onde estão plantadas as hortaliças de Joana corresponde a:
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a) 20 m2.
b) 60 m2.
c) 72 m2.
d) 80 m2.
06 - Marina aplicou um capital de R$ 2750,00 a juros simples de 1,2% a.m. por 3 anos. Ao final desse período, o
montante a ser retirado por Marina será de:
a) R$ 3938,00.
b) R$ 3740,00.
c) R$ 3154,25.
d) R$ 3042,50.
07 - Lúcio contratou 8 trabalhadores para fazerem a colheita de milho em seu sítio, numa previsão de que com
esse pessoal, o trabalho seja feito em 12 dias. Devido a problemas de saúde, um dos trabalhadores não
compareceu para trabalhar, o que fez com que a colheita terminasse:
a) no décimo dia.
b) no décimo primeiro dia.
c) no décimo segundo dia.
d) no décimo quarto dia.
08 - Em que mês é realizada a Feira da Bondade em Andirá?
a) Dezembro.
b) Novembro.
c) Outubro.
d) Setembro.
09 - Em que ano os eleitores brasileiros votaram em dois candidatos a senadores pela última vez?
a) 2.002.
b) 2.004.
c) 2.006.
d) 2.008.
10 - Qual dos exemplos a seguir é a qualidade de um bom condutor defensivo?
a) Aquele motorista que dirige a mais de dois anos.
b) Aquele motorista que faz revisões no veículo toda semana.
c) Aquele motorista que já dirigiu cinqüenta mil quilômetros.
d) Aquele motorista que conhece e respeita as leis de trânsito.
11 - O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas seguintes situações (Art.
41 e 227 do CTB):
I- Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes.
II- Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de
ultrapassá-lo.
III- Em situações que não seja a de um simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de
outros veículos.
IV- Entre as vinte e duas e às seis horas.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas I e a II estão corretas.
b) Apenas I e a III estão corretas.
c) Apenas II e a IV estão corretas.
d) Apenas III e IV estão corretas.
12 - Em uma via rural pavimentada (rodovia) sem sinalização e sem condições adversas. Um microônibus da
empresa “direção defensiva” foi flagrado por um radar móvel a 101 km/h. o que acontecerá com este motorista?
a) Nada, pois o limite de velocidade é de 110 km/h.
b) Receberá uma multa de natureza média.
c) Nada, pois onde não há sinalização de velocidade máxima, não é permitida a autoridade de trânsito realizar
notificação de multa.
d) Receberá uma multa de natureza gravíssima e perdera sete pontos no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação.
13 - Ao se aproximar de um cruzamento, você observa que além do semáforo e do guarda de trânsito. Há ainda
esta placa
. A placa em referência lhe adverte quanto à proibição de parar. Naquele momento o semáforo
está na cor vermelha, e a autoridade de trânsito introduz, em sinal sonoro, um silvo breve o que você faz?
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a) Para porque a sinalização semafórica prevalece sobre as demais.
b) Segue, pois esta é a ordem da autoridade de trânsito. E a sinalização do agente de trânsito prevalece sobre as demais.
c) Não entende a sinalização sonora do guarda e como a placa indica que não pode parar. Você continua, porém, com
cautela e virando à esquerda.
d) Vira à direita, pois esta é a ordem da autoridade de trânsito. E a sinalização do agente de trânsito prevalece sobre as
demais.
14 - No sistema elétrico veicular. Qual a função do alternador?
a) Distribuir corrente elétrica para cada cilindro.
b) Transformar e aumentar a corrente elétrica. Podendo chegar a vinte mil volts.
c) Dá o movimento inicial para que o motor do veículo funcione.
d) Repor a carga da bateria.
15 - Pulso fraco e pele pálida, com lábios arroxeados, pode ser sinal de:
a) Gripe H1N1.
b) Estado de choque.
c) Convulsão.
d) Fratura.
16 - Sobre o procedimento correto a efetuar em desmaio. Analise as afirmativas abaixo:
I - A vítima deve ser deitada de bruços, em local ventilado e com as roupas afrouxadas.
II - As pernas devem ficar um nível um pouco abaixo da cabeça.
III - Agasalhe a vítima e providencie assistência adequada se houver reincidência ou inconsciência por mais de
dois minutos, sem causa esclarecida.
IV - Atenção aos sinais vitais, pois longos desmaios podem ocasionar estado de choque.
V - Tranqüilize a vítima quando ela voltar a si; não tente acordá-la.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas I, a II e a III estão corretas.
b) Apenas II, a III e a IV estão corretas.
c) Apenas III, a IV e a V estão corretas.
d) Todas estão corretas.
17 - O escoamento de sangue fora dos vasos sanguíneos provocado pelo rompimento de uma artéria ou de uma
veia é chamado de:
a) Convulsão.
b) Fratura.
c) Queimadura.
d) Hemorragia.
18 - A medicina aconselha que os procedimentos (A, B, C, D e E) sejam executados na avaliação primaria
realizada em um acidentado de trânsito. Qual a ordem corretas deste procedimento?
a) A vias aéreas e coluna cervical. B respiração. C circulação, hemorragia e controle de choque. D nível de consciência.
E exposição e proteção da vítima.
b) A exposição e proteção da vítima. B nível de consciência. C circulação, hemorragia e controle de choque. D
respiração. E vias aéreas e coluna cervical.
c) A respiração. B vias aéreas e coluna cervical. C nível de consciência. D circulação, hemorragia e controle de choque.
E exposição e proteção da vítima.
d) A nível de consciência. B circulação, hemorragia e controle de choque. C exposição e proteção da vítima. D vias
aéreas e coluna cervical. E respiração.
19 - Circulavam em uma via rural pavimentada (rodovia) sem sinalização e sem condições adversas, quatro
ônibus da mesma empresa. O ônibus “A” circulava a 40 km/h, o ônibus “B” a 60 km/h, o ônibus “C” a 100 km/h
e o ônibus “D” a 110 km/h. Segundo o CTB – Código de Trânsito Brasileiro. Quais ônibus estavam em
velocidade inadequada?
a) O “A”, o “B” e o “C”.
b) O “B”, o “C” e o “D”.
c) O “A” o “C” e o “D”.
d) O “A” o “B” e o “D”.
20 - No Sistema Nacional de Trânsito; qual o órgão máximo executivo da união?
a) DENATRAN.
b) DETRAN.
c) CETRAN.
d) CONTRAN.
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21 - O CTB – Código de Trânsito Brasileiro tem como base a constituição do Brasil, respeita a convenção de
Viena e o:
a) Acordo de Brasília.
b) Acordo de Genebra.
c) Presidente da República.
d) Acordo do MERCOSUL.
22 - Quando se compra um veículo. O prazo máximo para a transferência de propriedade é de:
a) Uma semana.
b) 10 dias úteis.
c) 30 dias.
d) 90 dias.
23 - Como é chamado o registrador instantâneo de velocidade e tempo, nos veículos de transporte de passageiro
com dez ou mais lugares e nos de carga com capacidade máxima de tração superior a 19 toneladas:
a) Taxímetro.
b) Tacômetro.
c) Tacografo.
d) Taquibelimetro.
24 - Complete a seguinte frase: “no sistema de arrefecimento dos veículos modernos a água quente passa por
canais de circulação até chegar ao radiador. Este tem a função (com o auxilio da ventoinha) de resfriar esta água,
que em seguida circula por mangueiras e canais de circulação até chegar:
a) ao bloco do motor”.
b) a vela de ignição”.
c) ao catalisador”.
d) ao escapamento”.
25 - Um condutor habilitado na categoria “C” foi abordado por um agente de trânsito enquanto conduzia um
ônibus escolar; este mesmo motorista:
a) Foi liberado, pois a CNH – Carteira Nacional de Habilitação. “C” permite dirigir este tipo de veículo.
b) Foi advertido verbalmente pela autoridade de trânsito e liberado sabendo que se cometer este erro outras duas vezes,
será preso.
c) Foi advertido com uma multa de natureza gravíssima.
d) Foi advertido com uma multa de natureza gravíssima (3x).
26 - Dirigir falando ao celular é uma infração que representa quantos pontos negativos na CNH – Carteira
Nacional de Habilitação do condutor infrator?
a) Três.
c) Cinco.
b) Quatro.
d) Sete.
27 - A sinalização vertical, de acordo com sua função, não pode ser:
a) Sinalização de semaforicação.
b) Sinalização de regulamentação.
c) Sinalização de advertência.
d) Sinalização de indicação.
28 - Em uma faixa dupla de divisão de fluxos opostos, com uma linha contínua e outra seccionada. Indica:
a) Que a ultrapassagem é proibida em ambos os lados.
b) Que a ultrapassagem é proibida no lado tracejado e permitida no lado contínuo.
c) Que a ultrapassagem é proibida no lado contínuo e permitida no lado tracejado.
d) Que a ultrapassagem é permitida em ambos os lados.
29 - A direção defensiva estuda os acidentes e a maneira correta de evitá-los. Após analisar as estatísticas de
acidentes envolvendo motos, concluiu-se que as motos representam cerca de 17% da frota brasileira de veículos,
mas estão envolvidas em aproximadamente:
a) 30% dos acidentes.
b) 55% dos acidentes.
c) 70% dos acidentes.
d) 80% dos acidentes.
30 - Qual destas alternativas de combustível é menos poluente?
a) Gasolina.
b) Álcool.

c) Diesel.
d) (GNV) Gás Natural Veicular.
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