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PORTUGUÊS 
 

Considere o poema abaixo de Augusto dos Anjos e responda 

as questões 01, 02, 03 e 04.  

 

O Coveiro 

 

Uma tarde de abril suave e pura 

Visitava eu somente ao derradeiro 

Lar; tinha ido ver a sepultura 

De um ente caro, amigo verdadeiro. 

 

Lá encontrei um pálido coveiro 

Com a cabeça para o chão pendida; 

Eu senti a minh'alma entristecida 

E interroguei-o: "Eterno companheiro 

 

Da morte, quem matou-te o coração?"  

Ele apontou para uma cruz no chão,  

Ali jazia o seu amor primeiro! 

 

Depois, tomando a enxada, gravemente,  

Balbuciou, sorrindo tristemente: 

- "Ai, foi por isso que me fiz coveiro!" 

 

 

01. No poema de Augusto dos Anjos é possível concluir que: 

A) o Autor foi de encontro ao túmulo de um ente queri-

do amigo e se deparou com o túmulo de sua primeira 

amada; 

B) o Coveiro sentiu a sua alma entristecida ao se depa-

rar com a cena do Autor que se deparou com o tú-

mulo do seu amor primeiro; 

C) o Autor se configura como coveiro que vivencia a 

constância de seu amor primeiro, através de um tú-

mulo; 

D) o coveiro exerce o ofício da profissão motivado pelo 

desejo de estar próximo do seu amor primeiro; 

E) o coveiro se sente sensibilizado com a cena fraterna 

entre o autor e o túmulo do seu ente companheiro.    

 

02. A palavra “Balbuciou” pode ser substituída sem alteração 

semântica por: 

A) gaguejou 

B) gritou 

C) chorou 

D) soluçou 

E) suplicou 

 

03. No trecho “Eterno companheiro, da morte, quem matou-te 

o coração?”, do poema de Augusto dos Anjos, na ótica da 

colocação pronominal, linguisticamente, temos: 

A) a presença adequada da mesóclise; 

B) a presença adequada da próclise; 

C) a presença adequada da ênclise; 

D) a presença inadequada da próclise; 

E) a presença inadequada da ênclise. 

 

 

 

 

 

 

04. Ainda no trecho “Eterno companheiro, da morte, quem 

matou-te o coração?”, do poema de Augusto dos Anjos, na 

ótica da estilística, ocorre: 

A) uma metonímia 

B) uma catacrese 

C) uma metáfora 

D) uma sinestesia 

E) uma onomatopeia 

 

Considere a charge abaixo e responda a questão 05. 

 

 
 

05. O enunciado escrito na parte superior do quadro negro da 

charge acima tem sistematicamente: 

A) um sujeito simples 

B) um sujeito composto 

C) uma oração sem sujeito 

D) um sujeito indeterminado 

E) um sujeito oculto 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 06 sobre o 

paralelismo nas construções. 

 

 
 

06. Com base no enunciado da imagem acima, é possível 

concluir que: 

A) houve o registro de um processo metafórico. 

B) há a presença de uma oração absoluta. 

C) o verbo “recolha” provocou uma expressão conotati-

va. 

D) o pronome “suas” originou uma ambiguidade. 

E) o substantivo “cão” apresenta-se em duplo sentido. 
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Atente-se para a imagem abaixo e responda a questão 07. 

 
 

07. A imagem acima compreende o cumprimento de dois 

jovens utilizando a língua espanhola, mais precisamente, a 

palavra “Hola”, que em português, registra-se cognitivamente 

“Olá”. O cumprimento dos jovens usufruindo da interjeição 

citada, consiste em uma: 

A) função emotiva 

B) função metalinguística 

C) função poética 

D) função conativa 

E) função fática 

 

08. Entre as alternativas abaixo, marque a que apresenta uma 

inadequação de concordância verbal.  

A) Um grupo de rapazes tumultuava o centro da cidade.  

B) Devem ter fugido mais de vinte presos.  

C) Os Estados Unidos estão prestes a entrar em crise 

econômica novamente. 

D) Só 10% dos eleitores se absteve da votação.  

E) Alguns dos camponeses vieram de longe.  

 

09. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que a palavra 

grafada corresponde a um verbo.  

A) As fotos foram anexadas no processo. 

B) As flores ele a água renitente. 

C) Jorginho postou nova foto no facebook. 

D) Atenção! Muito cuidado ao descer as escadas. 

E) Resistência é a palavra de ordem dos indígenas. 

 

10. Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta 

todas as palavras escritas corretamente. 

A) reivindicação, mendigo, rebuliço 

B) reivindicação, mendingo, rebuliço 

C) reinvidicação, mindigo, rebuliço 

D) reivindicação, mendigo, reboliço 

E) reivindicação, mendigo, reboliço 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Recentemente, o Senador Demostenes Torres foi mostra-

do na imprensa televisiva tendo conversas telefônicas com o 

contraventor Carlinhos Cachoeira, preso em operações da 

Polícia Federal. As conversas gravadas, através de autoriza-

ção da Justiça, põe em xeque-mate o mandato eletivo do Se-

nador que, justamente, defendia o combate a corrupção. A 

decepção de muitos brasileiros foi o fato de Demóstenes 

Torres sempre ter defendido o combate a corrupção, ter sido 

Procurador Geral do Ministério Público e por ter sido Secre-

tário de Segurança Pública no estado: 

A) do Amazonas 

B) de Sergipe 

C) de Goiás 

D) de São Paulo 

E) do Mato Grosso 

 

12. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Sergipe corresponde a: 

A) Desembargador Roberto Porto 

B) Desembargadora Célia Pinheiro 

C) Desembargadora Susana Maria Carvalho Oliveira 

D) Desembargador José Alves Neto 

E) Desembargador Netônio Bezerra Machado 

 

13. O Brasil, nos últimos anos tem se destacado no cenário 

econômico mundial. Depois da estabilização da moeda ainda 

no governo Itamar Franco, o país pouco a pouco reestabele-

ceu sua economia, o que foi mantido por governos posterio-

res. A grande surpresa foi o fato de o Brasil ter passado re-

centemente para a sexta posição do ranking mundial das mai-

ores economias do mundo ao ultrapassar: 

A) a China 

B) a Alemanha 

C) o Japão 

D) os Estados Unidos 

E) o Reino Unido 

 

14. O Governo Federal tem ampliado os investimentos na 

área da Educação como forma de acompanhamento do cres-

cimento natural das bases educativas. Entre os programas do 

Governo Federal assinale a alternativa abaixo que apresenta o 

sistema que unifica o processo seletivo para as vagas das 

instituições públicas de ensino superior que utilizarão a nota 

do Exame Nacional do Ensino Médio. 

A) SISU 

B) ENEM 

C) PROUNI 

D) FIES 

E) ENADE 

 

15. As artes plásticas sempre foi uma das culturas mais admi-

radas pelos intelectuais de uma sociedade. Muitas vezes, é 

através de uma obra de arte que se percebe a personalidade do 

ser humano, bem como, sua expressão de sentimento. No 

Brasil, uma das mais importantes pintoras do Modernismo 

Brasileiro, no qual expôs toda a sua influência ao surrealismo 

foi: 

A) Clarice Lispector 

B) Társila do Amaral 

C) Chiquinha Gonzaga 

D) Elis Regina 

E) Cecília Meireles 

 

16. Todos os municípios citados abaixo fazem limites com 

Pacatuba, EXCETO: 

A) Neópolis 

B) Brejo Grande 

C) Japaratuba 

D) Japoatã 

E) Pirambu 
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17. O prefeito do município de Pacatuba eleito para o quadri-

ênio 1997-2000 foi: 

A) José Francisco de Melo; 

B) Diva de Santana Melo; 

C) Luiz Carlos dos Santos; 

D) Edson Moura Travassos Filho;  

E) Luiz Carlos Ferreira. 

 

18. O cidadão nascido no município de Pacatuba tem como 

gentílico a denominação: 

A) pacatubeense 

B) pacabense 

C) pacatubano 

D) pacatuense 

E) pacatubense 

 

19. Segundo o IBGE, no Censo de 2010, a cidade de Pacatu-

ba, ficou com uma população estimada em: 

A) 13.137 habitantes 

B) 15.265 habitantes 

C) 17.809 habitantes 

D) 19.544 habitantes 

E) 21.721 habitantes 

 

20. A Câmara Municipal de Pacatuba é formada de 09 verea-

dores. Entretanto, nas próximas eleições haverá uma mudança 

no quantitativo de vagas em quase todas as câmaras de verea-

dores do país com base na Emenda Constitucional de Nº 

58/2009. Neste caso, o Poder Legislativo do Município de 

Pacatuba: 

A) Diminuirá para 07 o número de vagas para o cargo 

eletivo; 

B) Permanecerá com as 09 vagas de cargo eletivo já 

existente; 

C) Aumentará de 09 para 10 vagas; 

D) Aumentará de 09 para 11 vagas; 

E) Aumentará de 09 para 13 vagas. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Assinale a alternativa que indica o nome do sinal abaixo: 

 
 

A) Pista em curva à esquerda. 

B) Pista sinuosa. 

C) Pista escorregadia. 

D) Pista sinuosa à direita. 

E) Sentido obrigatório à direita e à esquerda. 

 

22. O operador, para desligar o motor de um trator com motor 

a diesel, deverá acionar o: 

A) Injetor. 

B) Redutor. 

C) Afogador. 

D) Transmissor. 

E) Estrangulador. 

23. O implemento utilizado para romper a camada superficial 

do solo destinado à readequação das estradas rurais, normal-

mente instalado na parte traseira das motoniveladoras, é co-

nhecido como: 

A) Nivelador. 

B) Gradeador. 

C) Estratificador. 

D) Escarificador. 

E) Rebarbador. 

 

24. Assinale a alternativa que indica o nome do sinal abaixo: 

 
A) Escavações. 

B) Obras. 

C) Manutenção de pista. 

D) Operários trabalhando. 

E) Pista interrompida. 

 

25. Quando o operador for efetuar o transporte de uma retro 

escavadeira, deverá verificar se: 

A) o conversor de torque está desabilitado. 

B) a caixa de transferência está acoplada. 

C) os estabilizadores estão abaixados. 

D) o câmbio está engrenado. 

E) a trava da lança está colocada. 

 

26. Para aumentar a aderência dos pneus dos tratores ao solo, 

é comum preencher os mesmos com: 

A) só água. 

B) ar e água. 

C) ar e sal. 

D) água e óleo. 

E) água e hidrogênio. 

 

27. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, estrada é: 

A) Via urbana lajotada. 

B) Via urbana pavimentada. 

C) Via rural com calçamento. 

D) Via rural não pavimentada. 

E) Via rural com calçada. 

 

28. As vias abertas à circulação são classificadas pelo Código 

de Trânsito Brasileiro, de acordo com a utilização, como: 

A) Retas e curvas. 

B) Urbanas e rurais. 

C) Rápidas e lentas. 

D) Principais e secundárias. 

E) Calçadas, asfaltadas e de terra. 

 

29. As placas de regulamentação têm por objetivo: 

A) Proibir ou permitir o uso das vias. 

B) Regulamentar o trânsito. 

C) Regulamentar a velocidade das pistas. 

D) Informar aos usuários as condições, proibições, 

obrigações ou restrições de uso das vias. 

E) Informar aos usuários as condições regulamentares. 
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30. Só é aconselhado movimentar uma vítima de acidente de 

trânsito quando: 

A) Houver risco de incêndio ou de outra colisão. 

B) Esta estiver consciente. 

C) Esta estiver inconsciente. 

D) Esta estiver morta. 

E) Esta solicitar. 

 

31. Para evitar o ofuscamento que ocorre devido à inclinação 

da luz do sol, o condutor deve: 

A) Evitar olhar para o sol. 

B) Utilizar óculos protetores. 

C) Utilizar o quebra-sol adequado. 

D) Utilizar película de proteção solar. 

E) Conduzir observando a margem da pista. 

 

32. Um silvo longo emitido pelo apito do agente de trânsito 

indica o sinal de: 

A) Siga. 

B) Pare. 

C) Diminuir a marcha. 

D) Reduza a marcha. 

E) Acenda os faróis. 

 

33. Quando o veículo parar na via por falta de combustível, o 

condutor estará sujeito a: 

A) Infração leve, punida com 3 pontos. 

B) Infração leve, punida com a remoção do carro. 

C) Infração média, punida com multa e remoção do ve-

ículo. 

D) Infração grave, punida com multa. 

E) Infração gravíssima, punida com sete pontos. 

 

34. Ao efetuar curvas em rodovias, o condutor deve sempre: 

A) diminuir a velocidade, acelerando na curva. 

B) reduzir a velocidade, freiando durante a curva. 

C) reduzir a velocidade antes da curva, acelerando gra-

dativamente. 

D) manter a velocidade, acelerando na curva. 

E) aumentar a velocidade, freiando na curva. 

 

35. Nos automóveis modernos, usa-se o catalisador, que tem 

como principal função: 

A) diminuir a emissão de gases poluentes. 

B) aumentar a durabilidade do escapamento. 

C) aumentar a emissão de CO2 

D) reduzir a vida útil do escapamento. 

E) reduzir o consumo de combustível. 

 

36. Distância de parada é a distância de: 

A) reação. 

B) frenagem. 

C) escorregamento mais a distância de reação. 

D) reação mais a distância de escorregamento. 

E) reação mais a distância de frenagem. 

 

 

 

 

 

 

37. São sistemas fundamentais do veículo: 

A) travas, vidros, carter e motor. 

B) freios, câmbio, travas e vidros. 

C) motor, freios, vidros e travas. 

D) motor, transmissão, direção e freios. 

E) motor, carter, cabeçote e câmbio. 

 

38. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o condu-

tor deverá, a todo o momento, ter domínio do veículo, diri-

gindo-o com: 

A) A maior velocidade possível, evitando engarrafa-

mentos. 

B) A menor velocidade possível, evitando colisões com 

animais e o desgaste do motor. 

C) Atenção e cuidados indispensáveis à segurança no 

trânsito. 

D) Cautela para evitar apenas o consumo excessivo de 

combustível e o desgaste do motor. 

E) Cautela para evitar desgaste do seu organismo e re-

clamações da chefia. 

 

39. Qual o significado do sinal de advertência abaixo:  

 
 

A) Depressão.  

B) Ponte móvel.  

C) Ponte estreita.  

D) Fim de pista dupla.  

E) Passagem de nível com barreira. 

 

40. Qual o significado do sinal de advertência abaixo:  

 
 

A) Pista dividida.  

B) Mão dupla adiante.  

C) Fim de pista dupla.  

D) Início de pista dupla.  

E) Estreitamento de pista à direita. 

 




