P.M. Itaquaquecetuba
Concurso Público 01/2012

CARGO:
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

INSCRIÇÃO Nº: _______________

ASSINATURA DO CANDIDATO:
_______________________________

INSTITUTO SOLER DE ENSINO LTDA - www.institutosoler.com.br
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Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 04:
Soneto de Carnaval
Distante o meu amor, se me afigura
O amor como um patético tormento
Pensar nele é morrer de desventura
Não pensar é matar meu pensamento.
Seu mais doce desejo se amargura
Todo o instante perdido é um sofrimento
Cada beijo lembrado uma tortura
Um ciúme do próprio ciumento.
E vivemos partindo, ela de mim
E eu dela, enquanto breves vão-se os anos
Para a grande partida que há no fim
De toda a vida e todo o amor humanos:
Mas tranquila ela sabe, e eu sei tranquilo
Que se um fica o outro parte a redimi-lo.
Vinicius de Moraes
01. Assinale a alternativa correta quanto ao motivo do “conflito
constante” do eu lírico:
a) Trata-se de um amor sempre presente, por isso o faz sentir-se
saudoso e angustiado.
b) Trata-se de um amor nem sempre presente, por isso não o faz
sentir-se saudoso e angustiado.
c) Trata-se de um amor nem sempre presente, por isso o faz
sentir-se saudoso e angustiado.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
02. Identifique a alternativa correta quanto a reação do eu lírico na
segunda estrofe em relação às características desse amor de
carnaval:
a) Como o amor é distante, seus desejos e lembranças o tornam
feliz, e ele parece competir consigo mesmo, na tentativa de
vivenciar melhor esse sentimento.
b) Como o amor é distante, seus desejos e lembranças o tornam
infeliz, e ele parece competir consigo mesmo, na tentativa de
vivenciar melhor esse sentimento.
c) Como o amor é próximo, seus desejos e lembranças o tornam
infeliz, e ele parece competir consigo mesmo, na tentativa de
vivenciar melhor esse sentimento.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
03. Assinale a alternativa correta quanto ao porque do eu lírico se
preocupar tanto com a passagem do tempo no terceiro terceto:
a) Os momentos de amor entre ele e a mulher amada são poucos
e curtos; parecem ocorrer somente durante a época do
carnaval. Ele percebe, então, que o fim da vivência desse amor
está próximo.
b) Os momentos de amor entre ele e a mulher amada não são
poucos e curtos; parecem ocorrer somente durante a época do
carnaval. Ele percebe, então, que o fim da vivência desse amor
está próximo.
c) Os momentos de amor entre ele e a mulher amada são poucos
porém longos como o carnaval; parecem não ocorrer somente
durante a época do carnaval. Ele percebe, então, que o fim da
vivência desse amor nunca está próximo.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
04. Identifique a alternativa correta quanto a resignação do eu lírico
no último terceto:
a) Tanto ele quanto a amada se sentem culpados por não terem
desfrutado desse amor e, quando separados finalmente pela
morte, não terão o perdão um do outro.

b) Tanto ele quanto a amada não se sentem culpados por terem
desfrutado desse amor e, quando separados finalmente pela
morte, terão o perdão um do outro.
c) Tanto ele quanto a amada se sentem culpados por não terem
desfrutado desse amor e, quando separados finalmente pela
morte, terão o perdão um do outro.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
05. Assinale alternativa correta quanto ao sentido das frases:
I – encerram a declaração ou enunciado de juízo acerca de alguém
ou de alguma coisa.
II – contém uma ordem, proibição, exortação ou pedido.
III – traduzem admiração, surpresa, arrependimento, etc.
IV – exprimem um desejo.
a) I – declarativa; II – exclamativa; III – imperativa; IV – optativa.
b) I – declarativa; II – imperativa; III – exclamativa; IV – optativa.
c) I – declarativa; II – imperativa; III – optativa; IV – exclamativa.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
06. Identifique a alternativa correta quanto ao sujeito no enunciado
“O Nilo fertiliza o Egito.”:
a) Sujeito agente.
b) Sujeito paciente.
c) Sujeito indeterminado.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
07. Assinale a alternativa correta em que a frase encontra-se com
predicado verbo-nominal:
a) O pintor ofereceu o quadro a uma amiga.
b) O espião é aquele.
c) Eu assisti à cena revoltado.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
08. Identifique a alternativa correta quanto aos modos do verbo:
I – Descansa, dorme em paz, Ana Maria é sua amiga.
II – Deus o acompanhe.
III – Amanhã vou a Petrópolis.
a) I – imperativo; II – indicativo; III – subjuntivo.
b) I – imperativo; II – subjuntivo; III – indicativo.
c) I – indicativo; II – subjuntivo; III – imperativo.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
09. Assinale a alternativa correta quanto ao pronome de
tratamento utilizado para dirigir-se a cardeais:
a) Vossa Santidade.
b) Vossa Eminência.
c) Vossa Reverendíssima.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
10. Identifique a alternativa correta em que o verbo do enunciado
encontra-se na forma passiva:
a) O homem é afligido pelas doenças.
b) A criança era conduzida pelo pai.
c) Seriam abertas novas escolas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
11. Assinale a alternativa correta em relação a classificação da
palavra quanto ao número de sílabas da palavra “saúde”:
a) Dissílabo.
b) Trissílabo.
c) Polissílabo.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
12. Identifique a alternativa correta quanto a classificação das
palavras em relação a sua sílaba tônica:
I – quilômetro
II – rapaz
III – mesa
a) I – proparoxítona; II – oxítona; III – paroxítona.
b) I – paroxítona; II – oxítona; III – proparoxítona.
c) I – oxítona; II – proparoxítona; III – paroxítona.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
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13. Assinale a alternativa correta quanto ao substantivo uniforme
sobrecomum:
a) Um monstro.
b) O peixe.
c) O preá.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

23. Existem diferentes tipos de colisões no trânsito, assinale qual
alternativa não pertence a classificação da direção defensiva:
a) Colisão com bicicletas.
b) Colisão com trens.
c) Colisão com animais.
d) Colisão com vítimas e sem vítimas.

14. Identifique a alternativa correta quanto ao grau do diminutivo
sintético:
a) Namorico.
b) Velhote.
c) Lugarejo.
d) Todas as alternativas estão corretas.

24. Os carros de som e outros veículos que produzem som e
barulhos nas vias é incorreto afirmar que:
a) Será penalizado com infração grave, multa com retenção do
veículo para regularização.
b) Não é necessário de autorização especial do CONTRAN para
esse fim.
c) Se transitarem em desacordo com a lei serão penalizados.
d) Necessitam de autorização especial do CONTRAN.

15. Assinale a alternativa correta quanto ao grau superlativo
absoluto sintético do adjetivo:
a) Mário é o mais alto de todos.
b) A casa é altíssima.
c) Carlos é o menos alto de todos nós.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
16. Identifique a alternativa correta quanto ao modo superlativo
absoluto sintético do advérbio:
a) menos longe que.
b) muito longe.
c) longíssimo.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
Conhecimentos Específicos
17. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar
ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo é considerado
infração:
a) gravíssima.
b) grave.
c) média.
d) leve.
18. Deixar de dar preferência de passagem em interseção não
sinalizada a veículo que vier da direita é considerado infração:
a) Gravíssima.
b) Grave.
c) Média.
d) Leve.

25. Qual a velocidade máxima permitida nas estradas, quando não
houver sinalização regulamentadora:
a) 60 Km/h.
b) 50 Km/h.
c) 40 Km/h.
d) 30 Km/h.
26. Dentre os deveres dos condutores na preservação do meio
ambiente, o que não deve ser feito:
a) Tirar fotos dos animais silvestres.
b) Tirar fotos dos pontos turísticos.
c) Jogar ou depositar sujeira nas vias deixando em péssimas
condições de uso.
d) Colaborar com a limpeza das vias de trânsito, deixando em
boas condições de uso.
27. Qual é o sistema que absorve os impactos da roda do veículo
com o solo:
a) Sistema de transmissão.
b) Sistema de freios.
c) Sistema de lubrificação.
d) Sistema de suspensão.
28. A formação adequada da mistura ar-combustível que é
admitida no interior do cilindro é função do:
a) Sistema de suspensão.
b) Sistema de carburação.
c) Sistema de rodagem.
d) Sistema de direção.

19. Usar buzina em desacordo com os padrões e frequências
estabelecidas pelo CONTRAN é considerado infração:
a) Gravíssima.
b) Grave.
c) Média.
d) Leve.

29. Quais são os dois sistemas de arrefecimento do motor:
a) O ar e a água.
b) O ar e o óleo.
c) A água e o óleo.
d) A água e o combustível.

20. Parar o veículo na contramão da direção é considerado
infração:
a) Gravíssima.
b) Grave.
c) Média.
d) Leve.

30. É correto afirmar que no caso de fratura fechada:
a) Deverá ser socorrido sem imobilização.
b) O osso quebrado aparece na superfície da pele.
c) O osso quebrado não aparece na superfície e a pele não foi
perfurada.
d) Todas as alternativas estão corretas.

21. Parar o veículo na pista de rolamento das estradas, das
rodovias, das vias de trânsito rápido, e das vias dotadas de
acostamento é considerado infração:
a) Gravíssima.
b) Grave.
c) Média.
d) Leve.

31. Tratando-se de relações humanas no trânsito você deve ser:
a) Prudente, habilidoso e apressado.
b) Alegre, coerente, e conversar bastante com os passageiros.
c) Bem humorado e atrasado.
d) Tolerante com as ações dos outros, colocando em primeiro
lugar a segurança.

22. Executar operação de retorno nas curvas, aclives, declives,
pontes, viadutos e túneis é considerado infração:
a) Gravíssima.
b) Grave.
c) Média.
d) Leve.

32. Ao realizar a manutenção periódica na bateria do tipo
convencional deve-se verificar:
a) O nível do óleo.
b) O nível de água destilada, completando se necessário.
c) O nível da carga da bateria.
d) O nível de fluído dos pólos.
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33. No 3º artigo da Constituição relacionam-se os objetivos nos
quais a nação deve perseguir, são eles:
a) Construir uma sociedade livre, injusta, e sem solidariedade.
b) Garantir o desenvolvimento nacional.
c) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais.
d) As alternativas b e c estão corretas.
34. No 4º artigo da constituição estão os princípios a serem
utilizados pelo Brasil em suas relações internacionais, sendo um
deles:
a) Prevalência dos direitos humanos.
b) Não determinação dos povos.
c) Desigualdade entre os Estados.
d) Solução não pacífica dos conflitos.
35. De acordo com a Constituição é correto afirmar que:
a) Não é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
b) Não é assegurado a todos o acesso à informação.
c) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz,
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar,
permanecer ou dele sair com seus bens.
d) Não são permitidas reuniões em locais abertos ao público.
36. Pode-se afirmar, de acordo com a Constituição que:
a) Não é plena a liberdade de associação para fins lícitos.
b) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas
independem de autorização, sendo vedada a interferência
estatal em seu funcionamento.
c) As associações não poderão ser dissolvidas por decisão judicial.
d) As pessoas poderão ser compelidas a associar-se ou
permanecer associado.
37. Segundo a Constituição:
a) Não é garantido o direito de herança.
b) O Estado não promoverá a defesa do consumidor.
c) Todos tem o direito de receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral.
d) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País não será
regulada pela lei brasileira.
38. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é
correto afirmar que:
a) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
b) O poder familiar não será exercido em igualdade de condições
pelo pai e pela mãe.
c) Os pais não tem o dever de sustento, guarda e educação dos
filhos menores.
d) A falta ou carência de recursos materiais constitui motivo
suficiente para perda ou suspensão do pátrio poder familiar.
39. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os
filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos
pais:
a) Conjunta ou separadamente.
b) No próprio termo do nascimento.
c) Por nascimento.
d) Todas as alternativas estão corretas.
40. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o tutor
nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico tem:
a) Quinze dias após a abertura da sucessão para ingressar com
pedido destinado ao controle judicial do ato.
b) Vinte dias após a abertura da sucessão para ingressar com
pedido destinado ao controle judicial do ato.
c) Vinte e cinco dias após a abertura da sucessão para ingressar
com pedido destinado ao controle judicial do ato.
d) Trinta dias após a abertura da sucessão para ingressar com
pedido destinado ao controle judicial do ato.
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