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Língua Portuguesa 
 
Leia o poema abaixo e responda o que se pede.  
 

“O Assinalado” 
Tu és louco da imortal loucura,  
O louco da loucura mais suprema,  
A terra é sempre a tua negra algema,  
Prende-te nela a extrema desventura.  
 
Mas essa mesma algema de amargura,  
Mas essa mesma desventura extrema  
Faz que tu’alma suplicando gema  
E rebente em estrelas de ternura.  
 
Tu és Poeta, o grande Assinalado  
Que povoas o mundo despovoado,  
De belezas eternas, pouco a pouco.  
 
Na Natureza prodigiosa e rica  
Toda a audácia dos nervos justifica  
Os teus espasmos imortais de louco!  
 
01. Este texto poético que contém 14 versos, sendo 2 quartetos 
e 2 tercetos, tem o nome de:  
a) ode.  
b) epopeia.  
c) soneto.  
d) rima.  
 
02. No poema, há muitos substantivos próprios, dentre eles:  
a) Poeta.  
b) grande.  
c) Toda.  
d) amargura.  
 
03. Em “Tu és o louco da imortal loucura”, temos na palavra 
grifada:  
a) um substantivo  
b) um adjetivo  
c) um advérbio  
d) um aposto  
 
04. Em “Prende-te nela a extrema desventura”, te é:  
a) pronome reto.  
b) pronome oblíquo.  
c) pronome de tratamento.  
d) pronome possessivo.  
 
05. Por “mundo despovoado” entende-se:  
a) mundo desprezível.  
b) mundo desabitado.  
c) mundo despoluído.  
d) mundo despojado.  
 
06. Em desventura temos:  
a) um sufixo com sentido de separação.  
b) um sufixo com sentido de oposição.  
c) um prefixo com sentido de afastamento.  
d) um prefixo com sentido de negação.  
 
07. Em “O narcotráfico fez novas vítimas naquela região”, 
temos em narcotráfico:  
a) um substantivo simples.  
b) um substantivo abstrato.  
c) um substantivo composto.  
d) um adjetivo pátrio.  
 
08. Em “A feijoada, prato típico brasileiro, surgiu na época da 
escravidão”, temos respectivamente, nas palavras grifadas, 
substantivos:  

a) derivado – derivado – derivado.  
b) derivado – primitivo – derivado.  
c) primitivo – primitivo – derivado.  
d) primitivo – primitivo – primitivo.  
 
09. Classifique as palavras grifadas em artigo, pronome ou 
numeral:  
I) Convidei-o para a festa.  
II) O sucesso justifica qualquer coisa.  
III) Era um menino triste.  
IV) O departamento precisa de apenas um funcionário.  
A sequência correta é:  
a) pronome – artigo – artigo – numeral.  
b) pronome – pronome – artigo – artigo.  
c) artigo – artigo – pronome – numeral.  
d) artigo – pronome – artigo – pronome.  
 
10. Em “dia de chuva” = dia chuvoso, a locução dia de chuva é:  
a) uma locução adjetiva.  
b) um adjetivo.  
c) um comparativo.  
d) um superlativo.  
 
11. O adjetivo composto “azul-marinho”, faz o plural em “A 
blusa era azul marinho” em:  
a) As blusas eram azul-marinhos.  
b) As blusas eram azul-marinho.  
c) As blusas eram azuis-marinhos.  
d) As blusas eram azuis-marinho.  
 
12.  Ao utilizarmos a crase corretamente nas lacunas da oração 
a seguir, teremos correta a alternativa:  
“Fui ___ cidade ___ duas horas da tarde ___ fim de comprar 
um sapato”.  
a) à – às – à  
b) a – às – a  
c) à – às – a  
d) à – as – à  
 
13. Observando a grafia das palavras nas frases abaixo, 
assinale aquela que apresenta grafias incorretas.  
a) O hereje sempre põem empecilio, pois é muito pretencioso.  
b) A obsessão é prejudicial ao discernimento.  
c) A hombridade de caráter é o que distingue os homens entre 
si.  
d) Vínhamos numa corrida vertiginosa através dos campos.  
 
14. Complete as lacunas usando mal ou mau, mas ou mais.  
Pedro e João ___ entraram em casa, perceberam que as 
coisas não estavam bem, pois sua irmã caçula escolhera um 
___ momento para comunicar aos pais que iria viajar nas 
férias; ___ seus dois irmãos deixaram os pais ___ sossegados 
quando disseram que a jovem iria com as primas e a tia.  
 
a) mal – mau – mais – mas  
b) mau – mal – mais – mas  
c) mau – mau – mas – mais  
d) mal – mau – mas – mais  
 
15. Preenchendo-se as lacunas com s, ss, ç, c, sc, sç, xc ou x, 
obteremos como corretas as palavras escritas na alternativa:  
“E__igiu ser re_ascido da quantia que havia pago, embora a 
maioria das presta__ões ainda não houvesse sido acertada.”  
a) esigiu – reçarcido – prestassões  
b) exigiu – ressarcido – prestações  
c) exigiu – resçarcido – prestasões  
d) escigiu – resarcido – prestações  
 
16. A alternativa que contém todas as palavras corretamente 
acentuadas é:  
a) ítem – órfã – ruína – tênis.  
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b) fóssil – idéia – herói – bênção.  
c) herói – ânsia – ciúme – história.  
d) japonêsa – urubú – álcool – estrúme. 
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. Assinale a alternativa CORRETA: 
O elemento responsável por fornecer pressão e vazão ao fluído 
de refrigeração do motor é chamado de: 
a) Radiador 
b) Cebolinha 
c) Bomba d’água 
d) Válvula termostática 
 
18. Dirigir o veículo sob influência do álcool ou de qualque 
outra substância psicoativa que determine dependência, 
conforme estabelece os artigos 165 e 277, sendo Redação 
dada pela Lei nº 11.705 de 2008, é infração: 
a) Média 
b) Grave 
c) Gravíssima com multa 
d) Gravíssima com multa, suspensão do direito de dirigir e 

retenção do veículo 
 
19. Quais os males que os gases expelidos pelos veículos 
causam? 
a) Distúrbio mental 
b) Insônia 
c) Agravamento de quadros alérgicos e respiratórios, irritação 

nos olhos e garganta, redução de resistência a infecções 
d) Dores na coluna 
 
20. Qual a primeira providência quando se deparar com um 
acidente na rodovia? 
a) Socorrer a vítima o mais rápido possível em seu veículo 
b) Sinalizar o local, para evitar outro acidente 
c) Tentar retirar o extintor de incêndio 
d) Não mexer nem fazer nada 
 
21. A infração por deixar de prestar ou providenciar socorro à 
vítima de acidente de trânsito, podendo fazê-lo, é considerada: 
a) Não punível 
b) Grave 
c) Gravíssima 
d) Média 
 
22. Trata-se de documento de porte obrigatório: 
a) O manual do proprietário 
b) O CRV (certificado de registro do veículo) 
c) O CRLV (certificado de registro e licenciamento do veículo) 
d) O Código de Trânsito Brasileiro 
 
23. O sistema elétrico de um veículo basicamente é composto 
por: 
a) Motor de partida, virabrequim, bateria e diferencial 
b) Bateria, alternador e motor de partida 
c) Fiação, caixa de fusíveis e equipamentos elétricos 
d) As alternativas B e C estão corretas 
 
24. Analise o texto abaixo de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro: 
“... movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança 
de direção original do veículo.” 
a) Manobra 
b) Interseção 
c) Passagem em nível 
d) Conversão 
 
25. No Art. 60 e Anexo I CTB – Código de Trânsito Brasileiro as 
vias urbanas classificam-se em: 
a) Rodovias e estradas 

b) Vias rurais pavimentadas 
c) Ruas, avenidas, calçadas e canteiros 
d) Vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias 

locais 
 
26. Constitui uma infração de natureza gravíssima: 
a) Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou 

perturbando o trânsito 
b) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de cinco 

metros do bordo do alinhamento da via transversal 
c) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 

Permissão para dirigir cassada ou com suspensão do 
direito de dirigir 

d) Transitar pela contramão de direção em vias com duplo 
sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo 
e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência 
do veículo que transitar em sentido contrário 

 
27. O policial que da sinal com dois silvos breves indica: 
a) Pare o veículo 
b) Diminua a marcha 
c) Passe depressa 
d) Mantenha-se à esquerda 
 
28. Além  de acalmar a pessoa com hemorragia nos pulmões, 
antes do atendimento especializado, o socorrista deve: 
a) Fazê-la falar para não perder a lucidez 
b) Colocá-la com a cabeça mais baixa que o corpo e não deixar 

falar 
c) Colocá-la sentada e fazer ingerir bastante líquido 
d) Colocá-la deitada e fazer massagem cardíaca 
 
29. Quais os fatores que interferem num trânsito humano e 
seguro? 
a) Excesso de sinalização 
b) Estacionamentos lotados 
c) Excesso de lombadas eletrônicas 
d) Falta de controle de indivíduo, egoísmo e super valorização 

do veículo 
 
30. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal A-33a 
significa: 
a) Proibido trânsito de ciclistas  
b) Proibido estacionar 
c) Ciclistas 
d) Área escolar 
 

 

31. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro p sinal A-6 
significa: 
a) Cruzamento de vias 
b) Interseção de vias 
c) Cruzamento de linha férrea com via 

de trânsito 
d) Interseção de linha férrea com via de 

trânsito 
 

 

32. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal R-24b 
significa: 
a) Sentido obrigatório 
b) Sentido único 
c) Sentido de circulação da via 
d) Passagem obrigatória 
 

 

33. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal R-25c 
significa: 
a) Siga em frente ou à esquerda 
b) Siga em frente ou à direita 
c) Siga em frente  
d) Vire à esquerda 
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34. Conforme o Artigo 5º da Constituição da república 
Federativa do Brasil, podemos afirmar: 
a) Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 
ela adotados. 

b) Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão 
anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos 
cargos e empregos públicos 

c) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à 
segurança e à propriedade,. 

d) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer ou de sair com seus bens 

 
35. Assinale a alternativa que apresenta uma posição de dirigir 
incorreta: 
a) Apóie bem o corpo no assento e no encosto do banco, o 

mais próximo possível de um ângulo de 90 graus 
b) Dirija com os braços esticados e as pernas ligeiramente 

dobradas, evitando tensões 
c) Ajuste o encosto de cabeça de acordo com a altura dos 

ocupantes do veículo, de preferência na altura dos olhos 
d) Utilize calçados que fiquem bem fixos a seus pés, para 

poder acionar os pedais rapidamente e com segurança 
 
36. Quando estamos conduzindo um veículo e observamos que 
o motor perde força, são algumas das causas possíveis, 
exceto: 
a) O carburador está desregulado ou entupido 
b) O óleo do motor está baixo 
c) As folgas das válvulas não estão corretas 
d) A alimentação do combustível é insuficiente 
 
37. Conduzir o carro sobre calçadas, passarelas, ciclovias, 
gramados ou jardins públicos é uma infração: 
a) Leve 
b) Média 
c) Grave 
d) Gravíssima 
 
38. São itens envolvidos no alinhamento do veículo: 
a) Convergência e divergência 
b) Cáster e câmber 
c) Convergência, Divergência e cáster 
d) Convergência, divergência, cáster e câmber 
 
39. Os pneus têm funções importantes para o veículo. São 
elas, exceto: 
a) Impulsionar 
b) Frear 
c) Reduzir impactos com o solo 
d) Manter a dirigibilidade do veículo 
 
40. De acordo com a Lei nº 8.069/90, em seu artigo 137, 
podemos afirmar que: 
a) O processo para a escolha dos membros do Conselho 

Tutelar será estabelecido em Lei Municipal. 
b) As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser 

revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha 
legítimo interesse 

c) Compete ao Poder Público recensear os educandos no 
ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto 
aos pais ou responsável, pela freqüência escolar 

d) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da definição das 
propostas educacionais 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




