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PORTUGUÊS 
 

Texto I: 

Como um Romance 

O que afasta uma criança ou um adolescente da leitura 

de um livro não é só a televisão, o mundo fascinante dos 

videogames, das compras nos shoppingcenters, dos lanches 

em cadeias como a MacDonald’s. Do alto de sua experiência 

de professor, embalado num estilo a um só tempo irônico e 

poético, que o tornou um fenômeno editorial na França, 

Daniel Pennac investiga as chaves para o mundo da leitura, 

esse desconhecido de um número expressivo de possíveis 

leitores. Como um romance, um ensaio em que as imagens 

fazem brotar sensações em quem as lê, mostra que o elo 

perde-se, normalmente, quando o livro deixa de ser “vivo” – 

a narração ao pé da cama, na infância, na hora de dormir, e 

passa a ser a “ficha de leitura”, obrigatória para o bom 

cumprimento do programa escolar. 

A partir do momento em que o livro é dever, tudo con-

tribui para afastar o jovem da tarefa. A espessura instrans-

ponível das páginas, a falta de diálogos do texto, a distância 

cronológica dos personagens. Pennac não propõe nenhuma 

fórmula mágica. Quem quer que trabalhe numa sala de aula 

com linguagem, comunicação e expressão, terá se visto, pelo 

menos uma vez, às voltas com soluções igualmente criativas 

para transpor as aparentes barreiras. O cinema mesmo con-

tribuiu recentemente, com o exemplo de Sociedade dos Poe-

tas Mortos, uma excursão à poesia e à vida tendo como ponto 

de partida a fruição de textos. 

Lendo para seus alunos, Daniel Pennac fez com que 

eles percebessem que Dostoievski, Tolstoi, Calvino, Gabriel 

Garcia Márquez, John Fante, todos, qualquer que seja a 

forma por eles escolhida, as palavras que utilizaram, contam 

uma história. Para entendê-la, basta voltar ao despudor da 

primeira infância de querer tudo descobrir, tudo ouvir. 

Um livro bem lido é, para quem o lê, um passaporte pa-

ra a fantasia e o despertar de si mesmo e quem mais propen-

so a aceitar esses dois convites do que um jovem leitor?  

(Texto extraído das orelhas do livro como um romance, de Daniel Pennac, Rio de 

Janeiro, Editora Rocco, 1997). 

 

 

Com base na leitura do texto I responda as questões de 01 a 

05. 

 

01. Algumas das coisas que afastam os jovens da leitura, 

segundo o texto, são: 

A) As brincadeiras de rua. 

B) Os games, a TV e a escola. 

C) A TV, os games e o shopping. 

D) A família e a escola. 

E) Os livros e os brinquedos. 

 

02. Analise as afirmações abaixo e em seguida assinale a 

alternativa correta: 

I. Todo jovem gosta de ler. Por isso não precisamos 

incentivá-los. 

II. A leitura deve ser sempre obrigatória para ser esti-

mulada. 

III. Quando é obrigação, a leitura deixa de ser prazerosa. 

 

Está correto o que se diz em: 

A) I apenas 

B) II apenas 

C) III apenas 

D) I e II apenas 

E) I e III apenas 

 

03. Os nomes John, Gabriel e Calvino são: 

A) adjetivos 

B) verbos 

C) pronomes 

D) substantivos próprios 

E) artigos 

 

04. Na frase “O mundo fascinante dos videogames.” A pala-

vra destacada é: 

A) Verbo 

B) Adjetivo 

C) Preposição 

D) Substantivo coletivo 

E) Substantivo próprio 

 

05. A palavra excursão é: 

A) Trissílaba proparoxítona 

B) Dissílaba oxítona 

C) Trissílaba paroxítona 

D) Polissílaba Proparoxítona 

E) Trissílaba oxítona 

 

Texto II 

 

 
 

06. Na oração “O prédio está pegando fogo!” O sujeito da 

oração é: 

A) Simples 

B) Composto 

C) Oculto 

D) Indeterminado 

E) Inexistente 

 

07. A única oração que apresenta o verbo na voz reflexiva é: 

A) Edilson comprou uma casa de campo. 

B) Elas trabalham na mesma escola. 

C) O garotinho cortou-se com a tesoura. 

D) A festa foi organizada por Leandro. 

E) Nós fomos ao baile ontem. 
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08. Na oração “O diretor chegou cedo na reunião.” O adjunto 

adverbial é: 

A) O 

B) O diretor 

C) Cedo 

D) Reunião 

E) Chegou 

 

09. Assinale a alternativa cujo termo em destaque é um apos-

to: 

A) Lúcio, arrume já o seu quarto!  

B) Eliana, apresentadora de TV, deu entrevista ontem. 

C) Caros colegas, quero dizer-lhes que estou agradeci-

da pela homenagem. 

D) Amigo, conte comigo no que precisar. 

E) Querida, cheguei!  

 

10. Na oração: “Os meninos gostam de carros.” O comple-

mento é: 

A) nominal 

B) objeto direto 

C) objeto indireto 

D) objeto direto e indireto 

E) verbal e nominal 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. A imagem abaixo é um meio de transporte denominado: 

 

http://portoimagem.wordpress.com/2008/11/15/empresa-festo-comemora-aniversario-

exibindo-nos-ceus-das-cidades/ 

 

A) balão dirigível; 

B) dirigível; 

C) balão de ar; 

D) avião de ar; 

E) ultraleve. 

 

12. Aponte a alternativa em que não aparece um meio de 

transporte marítimo/pluvial. 

A) Gôndola; 

B) Transatlântico; 

C) Comboio; 

D) Canoa; 

E) Jetski. 

 

13. A sinalização abaixo é um meio de comunicação classifi-

cado como: 

 
http://www.extintoresdavi.com.br/lj4/detalhe_index.asp?codigo=39 

 

A) audiovisual; 

B) não verbal; 

C) não violenta; 

D) social; 

E) fanzine. 

 

14. O prefeito é a maior autoridade do município, mas teori-

camente esse poder que o prefeito exerce pertence: 

A) ao próprio prefeito; 

B) aos vereadores; 

C) aos secretários; 

D) ao povo; 

E) ao governador. 

 

15. O nome dado ao atual município de Maribondo foi: 

A) Poço da Caatinga; 

B) Poço da Casa de Maribondos; 

C) Ingazeiro; 

D) Canafístula; 

E) Anádia. 

 

16. O gentílico de Maribondo é: 

A) maribondoense; 

B) anadiense; 

C) mariabondense; 

D) maribondense; 

E) maribondensse. 

 

17. O aniversário do município de Maribondo é comemorado 

no dia: 

A) 21 de agosto; 

B) 22 de agosto; 

C) 23 de agosto; 

D) 24 de agosto; 

E) 25 de agosto. 

 

18. No dia primeiro de maio comemora-se o dia: 

A) do Silêncio;  

B) das Mães; 

C) Mundial do Trabalho; 

D) da Ascensão do Senhor; 

E) do Taquígrafo. 

 

19. A zona rural de um município também é conhecida como: 

I. meio rural; 

II. campo; 

III. sítio; 

IV. centro de urbanização; 

V. chácara. 

 

Está incorreto o item: 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

 

20. A área do município de Maribondo representa: 

A) 0,5 % do território brasileiro; 

B) 0,4 % do território brasileiro; 

C) 0,3 % do território brasileiro; 

D) 0,1 % do território brasileiro; 

E) 0,0 % do território brasileiro. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. O órgão responsável pelo julgamento em primeira instân-

cia dos recursos impetrados por condutores de veículos que se 

sentirem prejudicados pelas penalidades impostas é o: 

A) DETRAN 

B) DENATRAN 

C) CONTRAN 

D) JARI 

E) CONTRADIFE 

 

22. São veículos originalmente de tração automotora, exceto: 

A) caminhão 

B) ônibus 

C) motocicleta 

D) charrete 

E) trator 

 

23. O Certificado de Registro de Veículos (CRV) é utilizado 

para futuras alterações como: 

I. Transferência de propriedade; 

II. Mudança do Município de domicílio ou residência 

do proprietário; 

III. Alterações em características do veículo (cor, cate-

goria, combustível); 

IV. Mudança de categoria. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, apenas; 

B) I e III; 

C) I, II e III; 

D) II, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

24. Terá seu direito de dirigir suspenso e deverá frequentar 

um curso de reciclagem, o condutor que acumular em sua 

CNH, no período de doze meses, um total de: 

A) 15 pontos ou mais; 

B) 18 pontos ou mais; 

C) 20 pontos ou mais; 

D) 22 pontos ou mais; 

E) 25 pontos ou mais. 

 

25. Abaixo estão relacionados alguns sistemas que compõem 

o chassi, a exceção de: 

A) quadro ou plataforma do chassi; 

B) motor e sistemas anexos; 

C) suspenção; 

D) eixos, rodas e seus rolamentos; 

E) bancos e tapetes. 

 

26. A peça que transmite a força do pistão para a árvore de 

manivelas é chamada de: 

A) cilindro 

B) biela 

C) cárter 

D) cabeçote 

E) êmbolo 

 

 

27. A função do catalizador é: 

A) reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. 

B) reduzir a emissão de barulho proveniente do motor. 

C) aumentar a potência do motor em baixas rotações. 

D) auxiliar na ignição do motor frio. 

E) ajustar o motor para a queima correta do combustí-

vel (motor flex). 

 

28. O freio de mão também é conhecido como: 

A) freio ABS 

B) freio de emergência 

C) freio de estacionamento 

D) freio motor 

E) freio sensor 

 

29. A omissão de socorro é considerada uma infração: 

A) leve 

B) média 

C) grave 

D) gravíssima 

E) não é uma infração, mas sim crime de trânsito. 

 

30. É proibida a ultrapassagem em: 

I. cruzamentos 

II. curvas 

III. aclives 

IV. pontes 

V. túneis 

 

Estão corretos os itens: 

A) II, III e IV; 

B) I, II e III; 

C) II, IV e V; 

D) I, II, IV e V; 

E) I, II, III, IV e V. 

 

31. É obrigatório, para circular nas vias públicas, o uso de 

capacete pelo condutor e passageiro de: 

I. motocicleta 

II. motoneta 

III. ciclomotor 

IV. triciclo motorizado 

V. quadriciclo motorizado 

 

Estão corretos os itens 

A) II, III e IV; 

B) I, II e III; 

C) II, IV e V; 

D) I, IV e V; 

E) I, II, III, IV e V. 

 

32. A idade mínima que uma criança deve ter para ser trans-

portada em motocicleta, motoneta ou ciclomotor é de: 

A) 6 anos 

B) 7 anos 

C) 8 anos 

D) 10 anos 

E) 12 anos 
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33. É considerado criminoso o condutor que tiver uma con-

centração de álcool no sangue igual ou superior a: 

A) 2 decigramas por litro 

B) 4 decigramas por litro 

C) 6 decigramas por litro 

D) 8 decigramas por litro 

E) 10 decigramas por litro 

 

34. Observe os tipos de sinalizações abaixo: 

1. placas 

2. semáforo 

3. agente de trânsito 

 

A ordem de prevalência correta das sinalizações mencionadas 

acima é: 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 1, 3 

C) 3, 1, 2 

D) 2, 3, 1 

E) 3, 2, 1 

 

35. A placa abaixo significa: 

 

R-24b 

 

A) sentido de circulação da via/pista 

B) conserve-se à direita 

C) passagem obrigatória 

D) vire à direita 

E) curva à direita 

 

36. Em caso de acidente, os procedimentos que devem ser 

realizados são: 

I. movimentar a vítima; 

II. retirar capacetes de motociclistas; 

III. aplicar torniquetes para estancar hemorragias; 

IV. dar alguma coisa para a vítima tomar. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) II e III; 

B) I, III e IV; 

C) II, apenas; 

D) todas; 

E) nenhuma. 

 

37. Em uma via de trânsito rápido, com velocidade máxima 

permitida de 80 km/h, em condições de clima e visualização 

normais, a distância para o início da sinalização é de: 

A) 40 passos longos 

B) 60 passos longos 

C) 80 passos longos 

D) 110 passos longos 

E) 160 passos longos 

 

 

 

38. Queimaduras são lesões causadas pelo contato entre a 

pele e o fogo, agentes químicos, radiação ou eletricidade. A 

queimadura que atinge as camadas mais profundas da pele, 

causando seu desprendimento, dor no local e o aparecimento 

de bolhas é classificada como: 

A) 1º grau 

B) 2º grau 

C) 3º grau 

D) 4º grau 

E) 1º ou 2º grau 

 

39. Observe a imagem abaixo: 

 

O modo de transporte de acidentado representado na imagem 

acima é conhecido como: 

A) transporte em braço 

B) transporte nas costas 

C) transporte em cadeira 

D) transporte pelas extremidades 

E) transporte em cadeirinha 

 

40. Em caso de parada cardíaca, deve-se realizar os seguintes 

procedimentos, exceto: 

A) afrouxar as roupas da vítima; 

B) verificar se a pupila está dilatada; 

C) verificar a ausência de pulso; 

D) aplicar respiração boca-a-boca; 

E) aplicar massagem cardíaca. 

 

 

 


