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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de quatro 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.  

 
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 

 



 

Fantasia e Realidade 
 

Na verdade, eu queria ser atriz por causa do Edson Celulari. Não é de hoje que sou vidrada nele. 
Desde os tempos daquele filme Inocência, em que ele era apaixonado pela Fernanda Torres. Morri de inveja dela. 
Várias vezes. Primeiro, no cinema. Depois, de vez em quando, na televisão. (Por que será que a tevê repete tanto os 
filmes?). 

Em Inocência, ele parece um médico de verdade. Nada, que besteira. Muito mais. Médico só cura os 
males do corpo. Ele, com aquele olhar (o olhar dele também já me disse muitas coisas), cura principalmente os 
males da alma. E quando está andando a cavalo? Vontade de pular na garupa, ficar agarradinha nele e sumir no 
mundo. Galopando. 

Quando ele aparece na capa de alguma revista, compro na hora. Deixo perto da minha cama, página 
marcada. Último olhar antes de dormir. 

Uma vez, errei a página. Ano passado, agosto, acho. Reportagem grande sobre Aids. 
Um casal de enfermeiros havia se contaminado com agulhas de injeção, no hospital. Aliás, só a 

mulher era enfermeira. Cuidava dos pacientes aidéticos e havia se contaminado enquanto ________________ as 
seringas. Na hora do amor, contaminou o marido. 

A revista mostrava o casal com dois filhos pequenos. Casal condenado, filhos o quê? Marcados? 
Fiquei sofrendo até a madrugada. A mulher teve de deixar o emprego, o marido também. Salário 

curto, perspectivas anuladas, o ________________ aumentou com a ________________ aos filhos, na escola. 
Ameaça precisando ser eliminada. A mulher, numa última cartada, foi à tevê. Falou, falou. Contou, contou. 
Chorou. 

No dia seguinte, quando tomou o ônibus com os dois filhos foi reconhecida. O poder da televisão. Uma 
a uma, as pessoas saudáveis deixaram o ônibus. Ela, condenada, sobrou com o motorista e dois filhos. Filhos o quê? 

Naquela noite, aquela revista me roubou o sono. Busquei, nas paginas seguintes, a companhia do 
olhar azul do Edson Celulari. Continuei sozinha. O olho dele tava cinzento, sombrio.        

   
(Vivina de Assis Viana – Suzana com Z – in: Quem conta um conto 2, São Paulo, Atual, 1989) 

 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) esterilizava // desespero // perseguição. 
b) esterelizava // dezespero// persiguissão. 
c) esterilizava // dizispero // perseguição. 
d) esterelisava // desespero// persiguissão. 
 
02 - Assinale alternativa em que apresenta a forma correta do plural das palavras terminadas em ão: 
a) televisão – televisões // cidadão – cidadões. 
b) injeção – injeçãos // televisão – televisãos. 
c) cristão – cristões // pão – pães. 
d) cidadão – cidadãos // injeção – injeções. 
 
03 - Analise as afirmativas: 
I – Paroxítonas como “inocência”, “salário” são acentuadas porque terminam em ditongo. 
II – As palavras “última”, “ônibus” e “páginas” são proparoxítonas. 
III – As palavras “tevê”, “aliás” e “até” obedecem a mesma regra de acentuação. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) II e III apenas 
c) I e III apenas 
d) I – II e III 
 
04 - O termo grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente na alternativa: 
a) quando tomou o ônibus; – quando o tomou. 
b) teve de deixar o emprego; – teve de deixá-lo. 
c) deixaram a mulher no ônibus; – lhe deixaram no ônibus. 
d) ameaça precisando ser eliminada. – precisando sê-la eliminada. 
 
05 - Em “o olhar dele também já me disse muitas coisas”. Os parênteses foram empregados no texto para: 
a) indicar um comentário do que se afirma. 
b) expressar emoção. 
c) indicar a interrupção de idéias que o autor começou a exprimir. 
d) realçar ironicamente o que se afirmou no texto. 
 
 
 



 

06 - No triângulo ABC, as medidas indicadas estão em centímetros. Determine o valor de c: 

 

a) 3 3 cm 

b) 6 3 cm 

c) 3 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
07 - Um investidor aplicou R$15000,00 a taxa de 30% ao ano. Qual será o juro obtido ao fim de 80 dias, sob o 
regime de juro simples? Dado: ano 365 dias 
a) R$ 748,50 
b) R$ 854,40 
c) R$ 986,30 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Num triângulo ABC, dois lados medem 10 cm e 6 cm e formam entre si um ângulo de 60º. Calcule a área do 
triângulo ABC: 

a) 
15

3
2

cm² 

b) 15 3 cm² 

c) 30 3 cm² 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - A hipotenusa de um triângulo retângulo tem 25 cm. Determine as medidas dos catetos desse triângulo, 
sabendo que um deles mede 5 cm mais que o outro: 
a) 15 cm e 20 cm 
b) 20 cm e 25 cm 
c) 10 cm e 15 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - A figura mostra, em escala, o formato de um terreno. Pela escala usada, cada 1cm no desenho equivale a 
10m no real. Qual é o perímetro desse terreno? 

 
a) 16 m 
b) 0,16 m 
c) 160,16 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
 
 



 

11 - Segundo a Constituição Federal, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis: 
a) Apenas aos brasileiros natos. 
b) Apenas aos brasileiros naturalizados. 
c) Aos brasileiros e estrangeiros, na forma da lei. 
d) Apenas estrangeiros. 
 
12 - Segundo a Lei Complementar nº 239/1998, os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, serão 
criados exclusivamente para as seguintes atividades, exceto: 
a) Secretarias municipais e/ou equivalentes. 
b) Diretorias de órgão e/ou equivalentes. 
c) Assistência de Gabinete. 
d) Supervisão obras e transportes do Município. 
 
13 - Sobre a função gratificada prevista na Lei Complementar nº 239/1998, assinale a INCORRETA: 
a) A função gratificada será instituída para atender encargos de direção, chefia, assessoramento e assistência técnicos, 
secretariado e outros similares. 
b) Um mesmo servidor por ter função gratificada e exercer cargo de provimento em comissão. 
c) Somente os funcionários integrantes do quadro efetivo do Poder Executivo e Legislativo serão designados para 
exercer função gratificada. 
d) A criação de função gratificada dependerá da existência de dotação orçamentária para atender as despesas. 
 
14 - Considerando as determinações da Lei Complementar nº 348/2000, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Na avaliação de desempenho, entre outros fatores, será observada a assiduidade do servidor. 
b) Na avaliação de desempenho será observada apenas a disciplina do servidor. 
c) Na avaliação de desempenho será observada apenas a responsabilidade do servidor. 
d) Na avaliação de desempenho apenas será observada a capacidade de iniciativa do servidor. 
 
15 - Em relação às restrições de uso das vias; assinale a alternativa incorreta: 
a) Os veículos motorizados só poderão trafegar nos passeios, calçadas ou acostamentos para entrar e sair de imóveis ou 
áreas de estacionamento. 
b) Em rodovias e estradas com acostamento, são permitidas somente as paradas de veículos com defeitos ou em 
emergências. 
c) O tráfego pelos acostamentos é permitido somente quando a pista de rolamento estiver danificada, em obras ou 
bloqueada por acidentes. 
d) Em paradas temporárias, por motivo de emergência, não há necessidade de providenciar sinalização de advertência.  

 
16 - Complete a seguinte frase: 
O código de trânsito brasileiro, tem como base a constituição do Brasil, respeita o acordo do MERCOSUL e a: 
a) Convenção de Brasília. 
b) Convenção de Genebra. 
c) Convenção de Viena.  
d) Convenção de Haia.  

 
17 - Em locais sem sinalização o limite máximo de velocidade em uma via urbana de Trânsito Rápido é de: 
a) 40 km/h. 
b) 60 km/h. 
c) 80 km/h.  
d) 110 km/h. 

 
18 - Quais as causas mais freqüentes de superaquecimento de motores? 
I- Tampa do reservatório solta. 
II- Rompimento de mangueiras. 
III- Falta de água no reservatório. 
IV- Perda do efeito do aditivo especial para radiadores. 
V- Pane elétrica na ventoinha. 
VI- Pane no termostato. 
Assinale a alternativa correta: 
a) A I a II e a III estão corretas. 
b) A IV a V e a VI estão corretas. 
c) Todas estão corretas.  
d) Todas estão incorretas. 

 
 
 
 



 

 
19 - Qual a função do tacômetro?  
a) Dispositivo empregado em veículos para monitorar o tempo de uso, à distância percorrida e a velocidade 
desenvolvida. 
b) Serve para medir os números de rotações por minuto do motor (conta-giros).  
c) Indica quantos quilômetros o veículo percorreu desde a sua fabricação. 
d) Indica a quantidade aproximada de combustível. 

 
20 - Quando acoplados ao escapamento do veículo em funcionamento esses aparelhos medem as concentrações 
dos principais gases resultante da combustão: 
a) Decíbelimetro. 
b) Escala de Ringelman. 
c) Sensores de CO.  
d) Bafômetro. 

 
21 - Sobre dirigir alcoolizado e se envolver em acidente de trânsito. A Lei nº 11.275 (que altera os Artigos 165, 
277 e 302 da Lei nº 9.503) prevê que: 
I- Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. 
II- A recusa de bafômetro é presunção de culpa. 
III- Ninguém é obrigado a realizar o teste do bafômetro já que se opõe ao conjunto de normas que regulam o 
estado. 
IV- Motorista envolvido em acidente de trânsito ou submetido à fiscalização que se recusar a fazer o teste do 
bafômetro poderá ser considerado culpado. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I e a IV estão corretas. 
b) Apenas II e a IV estão corretas.  
c) Apenas I e a III estão corretas. 
d) Apenas II e a III estão corretas. 
 
22 - Que infração recebe o condutor que for flagrado dirigindo veículo de passageiro, com excesso de carga? 
a) Leve.  
b) Média. 
c) Grave.  
d) Gravíssima. 
 
23 - Que sinais apresentam uma vítima de acidente de trânsito, com uma possível hemorragia interna? 
a) Pulso fraco, palidez e extremidades arroxeadas.  
b) Pupilas contraídas, contrações musculares e salivamento. 
c) Dor abdominal, manchas avermelhadas e náuseas. 
d) Respiração ofegante, pupilas dilatadas e suor frio. 

 
24 - A principal função do catalisador é: 
a) Gerar energia para a bateria e o sistema elétrico.  
b) Reduzir o barulho do escapamento. 
c) Auxiliar na refrigeração do motor. 
d) Diminuir a emissão de gases poluente.  

 
25 - As placas de sinalização que têm a cor de fundo amarela e os símbolos em preto servem: 
a) Indicar aos motoristas a existência de postos de gasolina e restaurantes à frente. 
b) Indicar aos usuários obrigações e restrições. 
c) Tem caráter informativo ou educativo. Servem para indicar vias, locais de interesse e distâncias. 
d) Alertar os usuários, com antecedência, sobre situações de perigo na via.  

 
26 - Um silvo breve significa que deve-se: 
a) Parar imediatamente. 
b) Seguir em frente.  
c) Acender as lanternas. 
d) Virar à direita. 

 
27 - Um ônibus e uma motocicleta circulam a 100 km/h em uma rodovia sem sinalização, quem está 
desrespeitando a velocidade máxima permitida? 
a) O ônibus.  
b) A motocicleta. 
c) Os dois. 
d) Nenhum dos dois. 



 

 
28 - Respiração irregular, lábios roxos, salivamento e contrações musculares involuntárias, são sintomas que 
uma vítima de acidente de trânsito apresenta quando tem: 
a) Convulsões.  
b) Fraturas de crânio. 
c) Hemorragias internas. 
d) Queimaduras. 

 
29 - O uso do cinto de segurança, segundo o código de trânsito brasileiro – CTB é obrigatório: 
a) Somente para os ocupantes do banco da frente. 
b) A todos os ocupantes do veículo.  
c) Somente para os ocupantes do banco da frente e as crianças menores de 10 anos, quando devidamente sentadas no 
banco traseiro. 
d) Somente ao motorista. 

 
30 - A chuva está muito forte e o limpador do parabrisa já não consegue ser eficiente. O que fazer?  
a) Abre as janelas e segue seu trajeto. 
b) Liga os faróis altos. 
c) Para o veículo em local seguro e aguarda.  
d) Acelera mais para dissipar os pingos da chuva. 
 


