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Prova I – Língua Portuguesa
10 questões

TEXTO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Um cachorrinho, perdido na selva, vê um tigre correndo em sua direção. Ao perceber que o tigre 
irá devorá-lo, pensa rápido no que fazer. Vê uns ossos de um animal morto e se põe a mordê-los.  
Então, quando o tigre está a ponto de atacá-lo, o cachorrinho diz:

– Ah, que delícia este tigre que acabo de comer!
O tigre para bruscamente e sai apavorado, correndo do cachorrinho e no caminho vai pensando:  

“Que cachorro bravo! Por pouco não come a mim também!”
Um macaco, que havia visto a cena, sai correndo atrás do tigre para lhe contar como ele havia 

sido enganado. O tigre, furioso, diz: 
 – Cachorro maldito! Vai me pagar! Agora vamos ver quem come a quem!
O cachorrinho vê que o tigre vem atrás dele de novo e desta vez traz o macaco montado em suas  

costas. "Ah, macaco traidor! O que faço agora?", pensou o cachorrinho.
Em vez de sair correndo, ele ficou de costas, como se não estivesse vendo nada. Quando o tigre 

está a ponto de atacá-lo de novo, o cachorrinho diz: 
– Macaco preguiçoso! Faz meia hora que eu o mandei me trazer um outro tigre e ele ainda não 

voltou!
“EM MOMENTOS DE CRISE, SÓ A IMAGINAÇÃO É MAIS IMPORTANTE QUE O CONHECIMENTO.” 

(Albert Einstein).
Disponível em: <http://www.nossosaopaulo.com.br/Reg_SP/Diversoes/Div_Piadinhas.htm>. Acesso em 28 mai. 2012.

01. O texto mostra que o cachorrinho era:

A) desastrado, pois não fez amizade com o macaco. 
B) feroz, pois atacava animais bem maiores que ele.
C) criativo, pois soube se livrar de ataques do tigre.
D) preguiçoso, pois evitava correr diante do perigo.
E) autoritário, pois dava muitas ordens ao macaco.

02. A palavra “ele” (linha 07) se refere a:

A) tigre (linha 04).
B) cachorro (linha 06).
C) macaco (linha 07).
D) tigre (linha 07).
E) tigre (linha 14).

03. O texto caracteriza o macaco como:

A) intrometido, pois contou ao tigre a verdade sobre o cachorrinho.
B) obediente ao cachorrinho, pois foi procurar outro tigre para ele.
C) justo, pois não permitiu que o tigre fosse enganado de novo.
D) preguiçoso, pois demorou muito a voltar com o novo tigre.
E) inteligente, pois tomou o partido do animal mais forte.

04.  Da leitura do texto, deduz-se que, no final, o tigre:

A) desistiu de atacar o cachorrinho.
B) resolveu devorar o cachorrinho.
C) foi devorado pelo cachorrinho.
D) agradeceu o aviso do macaco.
E) tornou-se parceiro do macaco.

05.  Da frase de Einstein (linha 16), deduz-se que:

A) qualquer coisa é importante em momentos de crise.
B) o conhecimento não tem importância em momentos de crise.
C) a imaginação geralmente é mais importante que o conhecimento.
D) o conhecimento é mais importante que a imaginação fora da crise.
E) a imaginação e o conhecimento são importantes em momentos de crise.
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06. O texto se caracteriza por ser:

A) instrutivo, uma vez que leva à ação.
B) narrativo, já que conta uma história.
C) descritivo, pois detalha um personagem.
D) argumentativo, pois defende uma ideia.
E) expositivo, porque apresenta uma informação.

07. Assinale a alternativa que separa corretamente as sílabas de cachorrinho e ossos.

A) ca-cho-rri-nho; o-sso-s.
B) ca-chor-ri-nho; os-sos.
C) ca-cho-rrin-ho; os-sos.
D) ca-chor-rin-ho; o-ssos.
E) ca-cho-rri-nho; o-ssos.

08. Na frase “O tigre para bruscamente” (linha 05), a palavra grifada é classificada como:

A) preposição.
B) conjunção.
C) advérbio.
D) adjetivo.
E) verbo.

09. Na frase “e desta vez traz o macaco montado em suas costas” (linhas 10-11), o termo grifado exerce a 
função sintática de:

A) sujeito.
B) predicativo.
C) objeto direto.
D) adjunto adverbial.
E) adjunto adnominal.

10. Assinale a alternativa em que a forma verbal grifada está empregada conforme a norma padrão.

A) Haviam   muitos tigres no deserto.
B) Ocorre   vários ataques no deserto.
C) Fazem   duas horas que ele saiu.
D) Eles haviam sido enganados.
E) Voltou   logo os dois animais.

Prova II - Conhecimentos sobre o Município de Beberibe 
5 questões

11. Com base nas informações do IBGE, é correto afirmar que a maioria dos professores de Beberibe atua 
no ensino:

A) fundamental.
B) profissional.
C) superior.
D) infantil.
E) médio.

12. Em Beberibe, a atividade que menos contribui para o PIB – Produto Interno Bruto, segundo os dados 
divulgados no IBGE, é o setor:

A) de serviços.
B) da pecuária.
C) da indústria.
D) de comércio.
E) da agricultura. 
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13. Segundo os dados do IBGE (2009), em Beberibe, metade das escolas oferece ensino:

A) médio.
B) técnico.
C) infantil.
D) profissional.
E) fundamental.

14. Sobre os meios de transporte, com base nos dados do IBGE, é correto afirmar que, em Beberibe, predominam:

A) caminhões.
B) automóveis.
C) microônibus.
D) motocicletas.
E) caminhonetes.  

15. Antes de chamar-se Beberibe, era conhecido por:

A) Parajuru.
B) Sucatinga.
C) Paripueira.
D) Sítio Lucas.
E) Serra do Félix.

Prova III - Conhecimentos Específicos 
25 questões

16.  Na ausência de sinalização regulamentadora, a velocidade máxima em vias urbanas arteriais é de:

A) 30 km/h.
B) 40 km/h.
C) 50km/h.
D) 60 km/h.
E) 70 km/h.

17. O condutor de veículo poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve:

A) Para fazer uma ultrapassagem em interseções.
B) Quando for fazer uma ultrapassagem pelo acostamento.
C) Para fazer as advertências necessárias para evitar acidentes.
D) Sempre, quando estiver em locais e horários onde não seja proibido pela sinalização.
E) Sem restrições  quando  trafegando  em vias  internas  pertencentes  a  condomínios  constituídos  por 

unidades autônomas.

18. O condutor trafegando em via com duas faixas de tráfego por sentido, ao perceber que outro veículo o 
segue com o propósito de ultrapassá-lo, deverá:

A) Se estiver na faixa da esquerda, deverá deslocar-se para a faixa da direita.
B) Se não estiver na faixa da esquerda, deverá deslocar-se para a faixa da esquerda.
C) Se estiver na faixa da esquerda, deverá preservar sua posição, reduzindo a velocidade.
D) Se não estiver na faixa da esquerda, deverá manter sua posição, mas acelerar a marcha.
E) O motorista deve permanecer atento ao que ocorre a sua frente, não devendo atentar para os veículos 

que o seguem.

19. O trânsito de veículos sobre passeios e calçadas só poderá ocorrer:

A) Para ultrapassar algum obstáculo na via.
B) Para o embarque e desembarque de passageiros.
C) Para estacionar nestes espaços, quando o estacionamento na via é proibido.
D) Não existe permissão para o trânsito de veículos sobre passeios ou calçadas.
E) Para que se entre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento.
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20. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações:

A) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar sempre luz alta.
B) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar sempre luz baixa.
C) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente, mesmo em curto período de tempo, nunca pode ser  

utilizada.
D) Nas vias com iluminação pública o condutor deve manter os faróis do veículo utilizando luz baixa 

durante a noite.
E) O condutor  poderá  manter  as  luzes  apagadas à noite,  quando estiver  parado na via  para  fins  de 

embarque ou desembarque de passageiros.

21. A sinalização que alerta aos usuários da via para condições potencialmente perigosas é denominada:

A) Sinalização Auxiliar.
B) Sinalização Horizontal.
C) Sinalização de Indicação.
D) Sinalização de Advertência.
E) Sinalização de Regulamentação.

22. O sinal sonoro de apito aplicado por agente de trânsito, do tipo dois silvos breves, deve ser entendido como:

A) Pare!
B) Atenção, siga.
C) Acenda a lanterna.
D) Diminua a marcha.
E) Trânsito impedido em todas as direções.

23. Conforme as normas de circulação e conduta, ao se aproximar de uma interseção não sinalizada:

A) A preferência é sempre do veículo de passeio.
B) Não há ordem de preferência, valendo a gentileza do motorista.
C) A preferência é do veículo que tiver chegado primeiro na aproximação.
D) Em caso de rotatória, a preferência é de quem nela estiver circulando.
E) A preferência é sempre de quem estiver na aproximação à esquerda do condutor.

24. É previsto o recolhimento do documento de habilitação do condutor quando cometida a seguinte infração:

A) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos.
B) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública.
C) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. 
D) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias.
E) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível.

25. É considerada infração de trânsito, segundo o CTB, estacionar o veículo a qual distância da esquina:

A) A menos de 5 metros.
B) A menos de 10 metros.
C) A menos de 15 metros.
D) A menos de 20 metros.
E) A menos de 25 metros.

26. Qual das determinações abaixo o condutor deve obedecer prioritariamente?

A) A sinalização vertical.
B) As normas de circulação.
C) A sinalização horizontal.
D) A orientação da sinalização semafórica.
E) As ordens comandadas pelo agente de trânsito.

27. Na sinalização horizontal aplicada para a regulação de fluxos de sentidos opostos é utilizada a cor:

A) Azul. 
B) Preta.
C) Branca.
D) Amarela.
E) Vermelha. 
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28. Marque a alternativa que constitui infração grave segundo o CTB:

A) Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas.
B) Parar o veículo no passeio ou sob faixa destinada a pedestres.
C) Conduzir o veículo sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva.
D) Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública.
E) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro.

29. Na ocorrência de uma infração grave, serão computados na Carteira Nacional de Habilitação do condutor:

A) 3 pontos.
B) 4 pontos.
C) 5 pontos.
D) 6 pontos.
E) 7 pontos.

30. Ao se deparar com um motociclista vítima de acidente de trânsito, qual das ações abaixo deve ser tomada?

A) Solicitar um socorro profissional o mais rápido possível.
B) Aplicar torniquetes para estancar hemorragias.
C) Dar alguma coisa para a vítima beber.
D) Retirar o capacete da vítima.
E) Movimentar a vítima.

31. Faz parte da conduta de primeiros socorros a ser conduzida em caso de socorro a vítima com hemorragia  
externa:

A) Aplicar compressas quentes.
B) Remover objetos que tenham perfurado a vítima.
C) Aplicar torniquetes para estancar o sangramento.
D) Manter o membro afetado a um nível abaixo do coração.
E) Pressionar diretamente o ferimento, com uma gaze ou pano limpo.

32. Faz parte da conduta de primeiros socorros a ser seguida em caso de vítima de queimaduras:

A) Colocar gelo na área afetada.
B) Perfurar bolhas que apareçam na pele.
C) Passar pomadas, mercúrio ou outros produtos farmacêuticos.
D) Retirar as partes das roupas que estejam grudadas na área queimada.
E) Caso não haja exposição de tecido, envolver as regiões queimadas com pano limpo e molhado com 

soro fisiológico ou água fria.

33.  Inchaço, contusões, hematomas e dor ao manipular a região atingida são possíveis sintomas de uma 
vítima de acidente que sofreu:

A) Fratura.
B) Hemorragia.
C) Queimadura.
D) Parada cardíaca.
E) Parada respiratória.

34.  O sistema do veículo, que tem a função de eliminar os gases residuais quentes do motor e reduzir os  
ruídos gerados na descarga dos gases queimados na combustão, é chamado de:

A) Sistema hidráulico.
B) Sistema de Escapamento.
C) Sistema de arrefecimento.
D) Sistema de Transmissão.
E) Sistema de lubrificação.
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35. Sobre o sistema elétrico do veículo é correto afirmar:

A) A correia dentada faz parte do sistema elétrico do veículo.
B) A função do alternador é proteger o sistema elétrico do carro contra um eventual curto-circuito.
C) As baterias convencionais ou seladas requerem manutenção periódica, através do abastecimento com 

água destilada.
D) O motor de arranque é o equipamento que transforma a energia mecânica em energia elétrica para 

alimentar a bateria.
E) O sistema elétrico de um veículo está  dividido em circuitos,  cada  um dos quais  com diferentes  

funções básicas e comandos.

36. O sistema de arrefecimento do veículo, composto por elementos como a bomba d’água e o radiador tem a  
função de:

A) Lubrificar as pastilhas de freio.
B) Evitar o atrito das peças do motor.
C) Manter a temperatura adequada do motor.
D) Manter a lubrificação das juntas homocinéticas.
E) Absorver  por  meio  dos  seus  componentes  todas  as  irregularidades  do  pavimento,  promovendo a 

estabilidade do veículo.

37. Sobre o sistema de freios de um veículo é correto afirmar:

A) O fluido de freios deve ser trocado a cada 10.000 km.
B) O sistema de freios ABS impede que as rodas travem em freadas bruscas.
C) O sistema de freios a disco é também denominado de sistema de freio a tambor.
D) Os sistemas de freio do tipo hidrovácuo funcionam mesmo com o motor desligado.
E) A pressão do fluido no sistema de freios não interfere no desempenho da frenagem.

38. Fazem parte do sistema de lubrificação do veículo:

A) cárter, mancais e pistão.
B) amortecedor, molas e buchas.
C) radiador, ventilador e bomba d’água.
D) eixo cardã, diferencial e caixa de câmbio.
E) filtro de ar, filtro de combustível e vela de ignição.

39. Ao se deparar com o aparecimento de uma curva sinuosa na pista, qual o comportamento que o condutor 
do veículo deve assumir:

A) Acelerar o veículo antes de iniciar a curva.
B) Manter a velocidade elevada em todo o trajeto.
C) Reduzir a velocidade antes de entrar na curva.
D) Realizar uma frenagem brusca logo no início da curva.
E) Manter a velocidade elevada e dar pequenas freadas durante a curva.

40. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora se constitui:

A) infração leve, sujeita a multa.
B) infração média, sujeita a multa.
C) infração grave, sujeita a multa.
D) Não é infração, segundo o CTB.
E) infração gravíssima, sujeita a multa. 
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