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Leia o texto musical para responder às questões 01 a 03
As aparências enganam
As aparências enganam /Aos que odeiam e aos que amam /
Porque o amor e o ódio se irmanam / Na fogueira das paixões / Os
corações pegam fogo e depois / Não há nada que os apague / Se
a combustão os persegue / As labaredas e as brasas são / O
alimento, o veneno, o pão / O vinho seco a recordação / Dos
tempos idos de comunhão / Sonhos vividos de conviver / As
aparências enganam / Aos que odeiam e aos que amam / Porque
o amor e o ódio se irmanam / Na geleira das paixões / Os corações
viram gelo e depois / Não há nada que os degele / Se a neve,
cobrindo a pele / Vai esfriando por dentro o ser / Não há mais
forma de se aquecer / Não há mais tempo de se esquentar / Não
há mais nada pra se fazer / Senão chorar sob o cobertor / As
aparências enganam / Aos que gelam e aos que inflamam / Porque
o fogo e gelo se irmanam / No outono das paixões / Os corações
cortam lenha e depois / Se preparam pra outro inverno / Mas o
verão que os unira / Ainda vive e transpira ali / Nos corpos juntos /
Na lareira / Na reticente primavera / No insistente perfume / De
alguma coisa chamada amor.
(Tunai e Sérgio Natureza)
01. De acordo com o texto:
a) Quando existe amor, os amantes conseguem passar por
períodos difíceis sublimando tudo aquilo que é negativo.
b) Mesmo quando existe amor, as turbulências cotidianas fazem
com que o relacionamento se desgaste chegando ao fim.
c) A mistura do amor com a paixão é muito perigosa, pois os
amantes não conseguem dosar as emoções equilibrando um
relacionamento saudável.
d) Dificilmente um romance durará quatro estações.
02. O uso de tantas palavras antônimas amor/ódio, fogo/gelo,
verão/inverno, marcam.
a) Um relacionamento amoroso.
b) Um relacionamento com muitas brigas e consequentemente
sem amor.
c) Um relacionamento conturbado, porém muito intenso.
d) Um relacionamento em que cada um tem objetivos divergentes.
03. No trecho “Porque o amor e ódio se irmanam”, PORQUE e
IRMANAM, respectivamente.
a) Equivalem a substantivo e dissipam-se.
b) Equivalem a conjunção explicativa pois e igualam-se.
c) Equivalem a conjunção subordinativa embora e separam-se.
d) Equivalem a razão e encontram-se.
04. Leias as frases abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A torcida gritava alucinada pelo gol.
II. A maioria das alunas já preencheu o requerimento.
III. Paulo e Graziela já fizeram o exame de carro.
Há concordância verbal de acordo com a norma culta:
a) Apenas em I e II.
b) Apenas em II e III.
c) Apenas em I e III.
d) Em I, II e III.
05. Em “Adentrei a casa, acendi as luzes e depois fui dormir”
temos:
a) Período simples.
b) Período composto por subordinação.
c) Período composto por coordenação.
d) Período composto por coordenação e subordinação.
06. Observe as frases abaixo e assinale a alternativa correta.
I. As crianças têm necessidade de exemplos edificantes.
II. Renan partiu ontem.
III. Comi charutos de repolho no jantar.
IV. Elen precisa de ajuda.

As palavras em destaque são respectivamente:
a) Complemento nominal, adjunto adverbial, complemento verbal,
complemento verbal.
b) Adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento verbal,
complemento nominal.
c) Complemento verbal, adjunto adnominal, complemento nominal,
complemento verbal.
d) Complemento nominal, adjunto adnominal, complemento verbal,
adjunto adverbial.
07. Assinale a alternativa em que preenche corretamente as
lacunas.
I. O professor referiu-se _____ aluna com desdém.
II. ____ partir do dia sete, o segundo ano terá aula aos sábados.
III. Quero uma pizza _____ moda do chefe.
IV. As garotas chegaram tarde _____ casa.
a) a – à – a – à.
b) à – a – à – a.
c) à – à – a – a.
d) à – a – à – à.
08. Em “É possível que ele goste do presente”, temos:
a) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
b) Oração subordinada substantiva completiva nominal.
c) Oração subordinada substantiva apositiva.
d) Oração subordinada substantiva subjetiva.
09. Leia as frases abaixo.
I. Helena está meio preocupada.
II. O diretor e a coordenadora foram bastante rigorosos na
correção do vestibulinho.
III. Segue anexa as cartas que me pedira no último verão.
IV. É proibida a entrada de alunos neste setor.
Quanto à concordância nominal está correto o que se afirma em:
a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente I e III estão corretas.
c) Somente I, III e IV estão corretas.
d) Somente I, II e IV estão corretas.
10. Indique a alternativa em que a frase está na Voz Passiva
analítica.
a) Eduardo bateu o carro.
b) Precisa-se de enfermeira.
c) A menina foi atropelada por Marcos.
d) Vende-se sorvete.
11. A única alternativa em que a regência verbal está em
desacordo com a norma culta é:
a) Marcela chegou a Fernandópolis logo depois da chuva.
b) Assisti o filme ontem.
c) Valeria foi à cidade comprar o presente.
d) Débora deu à luz um bebê.
Leia a anedota a seguir para responder às questões 12 e 13.
Uma bicha estava passando em frente a uma igreja católica e,
como nunca tinha ido a uma igreja, resolve entrar, sentando-se no
último lugar.
Ficou admirada ao ver o padre balançando o turíbulo enquanto
anda do púlpito até o fundo da igreja, vindo em sua direção.
Quando o padre chegou bem perto da bicha, eis que ela diz:
– O seu desfile foi ótimo, mas a sua bolsinha está queimando.
(http://piadas.hlera.com.br/bichas/bichanaigreja.htm)
12. A anedota acima está no:
a) Discurso direto, pois somente há fala do narrador.
b) Discurso indireto, pois somente há fala da personagem.
c) Discurso direto, pois há fala da personagem que vem após a
fala do narrador.
d) Diálogo, pois as duas personagens trocam informações.
13. São acentuadas pela mesma regra de turíbulo e púlpito:
a) árvore, pêssego, quiséssemos, médico.
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b) substância, cínico, cágado, saíamos.
c) pântano, caráter, médium, metafísica.
d) gráfico, revólver, sândalo, tônico.
14. Assinale a alternativa em que preenche as lacunas
corretamente.
I. Tinha vontade ______ o convidassem.
II. Você sabe _______ dessa reunião.
III. Este é o diretor ______ filmes adoro.
IV. Aquela é a moça _____ trabalho.
a) de que, o por que, cujo o, com que.
b) de que, o porquê, cujos, com quem.
c) que, o porque, cujo os, da qual.
d) que, o porquê, cujos os, de quem.
15. A alternativa em que a regência nominal está correta é:
a) O juiz foi desfavorável com o réu.
b) João foi infiel com sua própria consciência.
c) Os filhos de Hamilton são dotado com cálculos.
d) Fábio está imune à ideia de ser pai.

22. Usar buzina entre as 22:00 e 06:00 é considerado infração:
a) gravíssima.
b) grave.
c) média.
d) leve.
23. Para um bom condutor praticar a educação no trânsito ele
deve:
a) chegar sempre primeiro.
b) ignorar todos à sua volta.
c) fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar.
d) buzinar insistentemente para avisar.
24. Cidadania é:
a) o direito de falar o que quiser.
b) o direito a proteção, crescimento ser reconhecido e tratado com
dignidade sem preconceito com direitos políticos civis e justiça.
c) o direito somente das crianças e idosos.
d) aquele cidadão que prestou serviço militar.

16. Nas frases
I. – Aonde você foi? – À casa de Carlos.
II. Gosto de muito de flores. Rosa então, eu adoro.
III. Peixe é bom para comer assado. Tainha é o mais saboroso.

25. A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão Para Dirigir
são válidas somente:
a) xérox.
b) xérox autenticada.
c) a alternativa a e b estão corretas.
d) original.

Os elementos de coesão são garantidos por:
a) I elipse, II hipônimo e III hipônimo.
b) I progressão temporal, II, hiperônimo e III hipônimo.
c) I contraste, II homônimos e III sinônimos.
d) I digressão, II parônimos e III antônimos.

26. A sinalização do trânsito deve ser obedecida por:
a) condutores.
b) pedestres.
c) condutores e pedestres.
d) animais.

Conhecimentos Específicos

27. O pagamento da multa até a data do vencimento expresso na
notificação permite um desconto de:
a) 20% do seu valor.
b) 30% do seu valor.
c) 40% do seu valor.
d) 50% do seu valor.

17. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea é
considerado infração:
a) grave.
b) gravíssima.
c) média.
d) leve.
18. Deixar de dar preferência de passagem em interseção não
sinalizada a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória
é considerado infração:
a) grave.
b) gravíssima.
c) média.
d) leve.
19. Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro
veículo é considerado infração:
a) gravíssima.
b) grave.
c) média.
d) leve.
20. Transportar crianças em veículo automotor sem observância
das normas de segurança especiais do C.T.B é considerado
infração:
a) gravíssima.
b) grave.
c) média.
d) leve.
21. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for
interceptada por agrupamento de veículos como cortejos,
formações militares e outros é considerado infração:
a) gravíssima.
b) grave.
c) média.
d) leve.

28. Qual a velocidade máxima permitida nas rodovias, para
automóveis, camionetas e motocicletas, quando não houver
sinalização:
a) 100 Km/h.
b) 110 Km/h.
c) 90 Km/h.
d) 80 Km/h.
29. Qual a velocidade máxima permitida nas vias coletoras,
quando não houver sinalização:
a) 80 Km/h.
b) 60 Km/h.
c) 50 Km/h.
d) 40 Km/h.
30. Qual a velocidade máxima permitida nas vias arteriais, quando
não houver sinalização:
a) 80 Km/h.
b) 70 Km/h.
c) 60 Km/h.
d) 40 Km/h.
31. Qual a velocidade máxima permitido nas vias locais, quando
não houver sinalização:
a) 40 Km/h.
b) 30 Km/h.
c) 60 Km/h.
d) 50 Km/h.
32. Qual a velocidade máxima permitida nas rodovias para ônibus
e micro-ônibus quando não houver sinalização:
a) 90 Km/h.
b) 100 Km/h.
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c) 110 Km/h.
d) 80 Km/h.
33. Desde 1964 o Brasil estava sob uma ditadura militar e sob uma
Constituição imposta pelo governo, então a Constituição Federal
de 1988 veio para:
a) reafirmar os interesses da ditadura.
b) defender os valores democráticos.
c) fazer restrição das garantias fundamentais.
d) valorizar o regime autoritário.
34. Com a Constituição de 1988 foi determinada a eleição direta
para os cargos de:
a) presidente da república, governador.
b) governador do Estado e do distrito Federal, prefeito.
c) deputado federal, estadual, senador.
d) todas as alternativas estão corretas.
35. Os artigos 18 a 43 da Constituição Federal de 1988 tratam:
a) dos direitos individuais.
b) dos direitos coletivos.
c) da organização político-administrativa.
d) dos direitos de nacionalidade.
36. O primeiro artigo da Constituição Brasileira apresenta os
fundamentos de existência e manutenção do Estado, sendo alguns
destes:
a) soberania.
b) cidadania.
c) dignidade da pessoa humana.
d) todas as alternativas estão corretas.
37. O segundo artigo apresenta:
a) a clássica divisão estatal em três poderes: executivo, legislativo
e judiciário.
b) os fundamentos de existência do Estado.
c) os fundamentos de manutenção do Estado.
d) os princípios a serem utilizados pelo Brasil em suas relações
internacionais.
38. O Estatuto da Criança e do Adolescente criou mecanismos de
proteção nas áreas de:
a) assistência emocional.
b) carreira profissional.
c) educação, saúde, trabalho.
d) assistência psicológica.
39. Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente ficou
estabelecido:
a) o fim da aplicação de punições para adolescentes.
b) a não adoção de medidas socioeducativas em caso de
cometimento de infrações.
c) aplicação de punições severas em caso de atos infracionais.
d) prisão para adolescentes que cometerem atos infracionais.
40. De acordo com o 4º artigo do Estatuto da Criança e do
Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar direitos à:
a) vida, educação.
b) saúde, esporte.
c) alimentação, dignidade.
d) todas as alternativas estão corretas.
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