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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 de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 

Ladainha I 
 

Por se tratar de uma ilha deram-lhe o nome 
de ilha de Vera Cruz. 
Ilha cheia de graça 

Ilha cheia de pássaros 
Ilha cheia de luz. 

 
Ilha verde onde havia 

mulheres morenas e nuas 
anhangás a sonhar com histórias de luas 

e cantos bárbaros de pajés em poracés batendo os pés. 
 

Depois mudaram-lhe o nome 
pra terra de Santa Cruz. 

Terra cheia de graça 
Terra cheia de pássaros 

Terra cheia de luz. 
 

A grande Terra girassol onde havia guerreiros de tanga 
e onças ruivas deitadas à sombra das 

árvores mosqueadas de sol. 
 

Mas como houvesse, em abundância, 
certa madeira cor de sangue cor de brasa 

e como o fogo da manhã selvagem 
fosse um brasido no carvão noturno da paisagem, 

e como a Terra fosse de árvores vermelhas 
e se houvesse mostrado assaz gentil, 

deram-lhe o nome de Brasil. 
 

Brasil cheio de graça 
Brasil cheio de pássaros 

Brasil cheio de luz. 
 

Cassiano Ricardo, Seleta em prosa e verso, José Olympio. 
 
 
01 - A poesia de Cassiano Ricardo tem como principal objetivo nos informar sobre: 
a) a descoberta de uma terra sem importância. 
b) os vários nomes que o Brasil recebeu. 
c) as belezas naturais de uma nova Terra. 
d) o modo de vida dos primeiros habitantes do Brasil. 
 
02 - De acordo com o texto, os guerreiros de tanga são: 
a) Os portugueses. 
b) Os animais selvagens. 
c) Os indígenas. 
d) Os pássaros. 
 
03 - Observe os versos “Ilha cheia de graça/ Ilha cheia de pássaros/ Ilha cheia de luz.” Esses versos são 
predominantemente: 
a) Narrativos. 
b) Descritivos. 
c) Informativos. 
d) Dissertativos. 
 
04 - No trecho “Mas como houvesse, em abundância,”, sem mudar o sentido do texto, a palavra destacada 
poderia ser trocada por: 
a) No entanto. 
b) Além disso. 
c) Pois. 
d) Se bem que. 
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05 - A opção em que a palavra foi corretamente dividida em sílabas é: 
a) Gi-ra-ssol. 
b) Guer-re-i-ros. 
c) Pa-i-sa-gem. 
d) His-tó-rias 
 
06 - Assinale a alternativa em que está INCORRETA a forma plural: 
a) Gentis. 
b) Girassóis. 
c) Carvãos. 
d) Paisagens. 
 
07 - Adão trabalha em uma transportadora. Tiago deseja despachar 35 caixas com peso unitário de 4,2 kg. Sabe-
se que cada kg transportado por essa transportadora custa para o cliente, R$ 0,25. Ao fazer as contas, Adão 
verificou que se Tiago despachasse essas encomendas, pagaria de frete o valor de: 
a) R$ 36,75. 
b) R$ 37,50. 
c) R$ 38,25. 
d) R$ 39,50. 
 
08 - Um capital de R$ 2200,00 quando aplicado à taxa de juros simples de 1,5% a.m. renderá, após 2 anos, juros 
de: 
a) R$ 66,00. 
b) R$ 396,00. 
c) R$ 660,00. 
d) R$ 792,00. 
 
09 - Fabiano comprou determinado produto com desconto de 20%, pagando pelo mesmo o valor de R$ 62,00. O 
valor desse produto sem o desconto é: 
a) R$ 75,00. 
b) R$ 77,50. 
c) R$ 80,00. 
d) R$ 85,00. 
 
10 - Uma obra é construída em 32 dias por um grupo de 15 operários. Se esse grupo fosse formado por 20 
operários, essa mesma obra seria concluída em: 
a) 20 dias. 
b) 22 dias. 
c) 24 dias. 
d) mais de 40 dias. 
 
11 - Margareth vai colocar um carpete em formato retangular na entrada de seu escritório. O carpete mede 1,5 
m de largura por 3 m de comprimento. Sabe-se que cada metro quadrado desse carpete custa R$ 25,00. Para 
colocar esse carpete Margareth pagará: 
a) R$ 125,50. 
b) R$ 112,50. 
c) R$ 92,00. 
d) R$ 25,00.  
 
12 - Melque e seus amigos estão contando as figurinhas que possuem. Melque possui 195 figurinhas, Rafael tem 
172, Diego 210 e Jarbas possui 185 figurinhas. Um deles disse: tenho quase 18 dúzias de figurinhas. Entre os 
amigos de Melque, quem mais se aproxima dessa quantidade é: 
a) Melque. 
b) Rafael. 
c) Diego. 
d) Jarbas. 
 
13 - Como era conhecido o sertanista Joaquim Francisco Lopes? 
a) O Desbravador da Natureza. 
b) O Homem da Natureza. 
c) O Homem Desbravador. 
d) O Missionário da Natureza. 
 
14 - Em que ano o município de Jataizinho foi emancipado definitivamente? 
a) 1.943.    c) 1.950. 
b) 1.947.   d) 1.954. 
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15 - Em que ano o povoado que atualmente é o Município de Jataizinho foi elevado a condição de Freguesia? 
a) 1.850. 
b) 1.851. 
c) 1.855. 
d) 1.872. 
 
16 - O nome “Jatahy” (Hymenaea courbaril) é uma referência a grande quantidade de árvores que existiam na 
nossa região, que também eram denominadas como: 
a) Araucária. 
b) Imbaú. 
c) Jatobá. 
d) Palmeira. 
 
17 - O CTB – Código de Trânsito Brasileiro define que a classificação geral dos veículos é quanto: 
a) À tração, espécie e categoria.  
b) À potencia, quantia de eixos e passageiros. 
c) Ao tamanho, uso e característica. 
d) À cor, modelo e ano de fabricação. 
 
18 - Em uma via rural pavimentada (rodovia) sem sinalização e sem condições adversas. Quem transita de 
maneira irregular? 
a) Uma motocicleta a 100 km/h. 
b) Um ônibus a 90 km/h. 
c) Um automóvel corsa a 50 km/h.  
d) Um caminhão a 45 km/h. 
 
19 - Internacionalmente aceita pela medicina do trânsito. Qual a ordem correta para realizar de forma eficiente 
uma avaliação primaria? 
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. 
b) II, V, IV, III e I.  
c) II, III, IV, V e I.  
d) I, IV, II, III e V. 
 
20 - Em veículos automotores. Qual a função do catalisador, que se encontra na parte interna do escapamento? 
a) Recombinar alguns gases, deixando menos prejudiciais. 
b) Reduzir os efeitos das explosões no motor. 
c) Abafar os ruídos. 
d) Colher os gases emitidos pelo motor. 
 
21 - 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 fábrica, 
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(s) afirmativa(s) incorreta(s): 
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 as afirmativas I, II e III estão incorretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão incorretas.  
c) Apenas a afirmativa I está incorreta.  
d) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
22 - 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. 
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23 - 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-respiratorias, 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.  
 
24 - 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. 
b) Respeitar as leis de trânsito. 
c) Agir impulsivamente.  
d) Respeitar os direitos das outras pessoas. 
 
25 - 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 óleo nas queimaduras. 
c) Controlar as causas da queimadura e procurar socorro médico.  
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
26 - 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. 
 
27 - 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 frequência 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. 
 
28 - 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. 
 
29 - 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.  

30 - Esta placa indica: 
a) Que a obrigação é de virar à esquerda. 
b) Que a obrigação é de virar à direita. 
c) Que há uma curva acentuada à esquerda à frente.  
d) Que há uma curva acentuada à direita à frente. 
 

  
 







