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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto e responda às questões de 01 a 09. 
 
 
Foram registrados 80 assassinatos de mulheres este ano na 
Paraíba até o dia 25 de junho 
 

As mulheres são vítimas destes crimes bárbaros 
principalmente quando o motivo é passional. De acordo com a 
Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social (Seds), 
foram registrados este ano 80 assassinatos de mulheres na 
Paraíba até o último dia 25 de junho. Os dados contabilizam 
todos os homicídios que tiveram mulheres como vítimas na 
Paraíba, independente da motivação. 

Conforme informações da Seds, em 196 municípios 
paraibanos não houve registro de homicídios este ano, os 
chamados 'Crimes Violentos Letais Intencionais' (CVLI), com 
vítimas do sexo feminino. “Em 2010 foram 135 assassinatos 
de mulheres, em 2011 aconteceram 146”, disse o secretário de 
Segurança, Cláudio Lima. 

Segundo a secretária da Mulher e Diversidade 
Humana do Estado, Iraê Lucena, existe uma casa abrigo em 
João Pessoa e outra em Campina Grande, com objetivo de 
atender as mulheres vítimas de violência doméstica. “É 
essencial que as mulheres denunciem, é a melhor forma de 
evitar o assassinato da mulher. Estamos ainda analisando a 
possibilidade de implantar serviço de atendimento 
especializado às mulheres nas delegacias distritais dos 
municípios”, afirmou. 

De acordo com a Organização Não Governamental 
Centro 8 de Março, que analisa crimes envolvendo mulheres 
como vítimas, o maior motivo é o sentimento de posse do 
homem sobre o sexo feminino, além do envolvimento das 
mulheres com as drogas. Além disso, segundo a coordenadora 
Irene Marinheiro, as vítimas ainda denunciam muito pouco 
seus agressores. 

 
http://www.ibiaraonline.com.br, 03/07/2012 
 
 
1. De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que:  

 
A. O número de assassinatos de mulheres, neste ano, não 

ultrapassa de 50% dos registrados no ano passado.  
B. A Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social 

assegura que todos os homicídios ocorridos na Paraíba 
atingiu o número de 80 até o mês atual. 

C. Motivo passional foi a causa dos 80 casos de assassinatos 
de mulheres na Paraíba até 25 de junho.  

D. Segundo o Secretário de Segurança, em 2010 foram 
registrados mais crimes contra mulheres do que em 2011. 

E. A ideia de posse é o principal sentimento que motiva 
homens cometerem crimes contra as mulheres. 

 
2. Sobre o texto, atente para as afirmações abaixo. 

 
I. O uso de drogas é o grande responsável por mortes 

que têm pessoas do sexo feminino como vítima.  
II. De acordo com a secretária Iraê Lucena, é oferecido 

serviço de atendimento especializado às mulheres nas 
delegacias distritais dos municípios paraibanos.  

III. Denunciar os agressores é fundamental para impedir 
a ocorrência de mortes contra a mulher.  

Está(ão) FALSAS: 
 
A. Apenas as afirmações I e II. 
B. As afirmações I, II e III. 
C. Apenas a afirmação III. 
D. Apenas as afirmações I e III. 
E. Apenas as afirmações II e III. 
 
3. Segundo o texto, julgue as afirmações abaixo como 

VERDADEIRAS(V) ou FALSAS(F). 
 

(   ) O número de crimes contra mulheres registrado em 
2012 já é maior que o totalizado em 2010.  

(  ) Foram registrados 80 casos de assassinatos de 
mulheres em todos os municípios paraibanos.  

(    ) De acordo com a coordenadora do Centro 8 de Março, 
maioria das mulheres denuncia o comportamento 
violento do parceiro porque tem medo de morrer.   

 
A Sequência CORRETA é: 

 
A. V, V e F 
B. F, F e V 
C. F, V e F 
D. V, F e V 
E. F, F e F 

 
4. As mulheres são vítimas destes crimes bárbaros 

principalmente quando o motivo é passional. 
 

Assinale a opção que apresenta o sentido da palavra 
“passional” no trecho acima. 

 
A. Paixão. 
B. Amor. 
C. Arrependimento. 
D. Ódio. 
E. Desprezo. 
 
5. Quanto à tonicidade, as palavras além, até, vítima, 

doméstica são classificadas RESPECTIVAMENTE como 
 

A. Paroxítona, oxítona, paroxítona, paroxítona. 
B. Oxítona, paroxítona, paroxítona, proparoxítona. 
C. Oxítona, oxítona, proparoxítona, proparoxítona. 
D. Paroxítona, paroxítona, proparoxítona, paroxítona. 
E. Oxítona, oxítona, paroxítona, proparoxítona. 

 
6. Quanto à divisão silábica, as palavras maior, existe, 

distritais, seus são classificadas RESPECTIVAMENTE 
como: 

 
A. Trissílaba, trissílaba, trissílaba, dissílaba. 
B. Trissílaba, dissílaba, polissílaba, monossílaba. 
C. Dissílaba, trissílaba, polissílaba, dissílaba. 
D. Dissílaba, trissílaba, trissílaba, monossílaba. 
E. Dissílaba, polissílaba, polissílaba, monossílaba. 
 
7. “Em 2010 foram 135 assassinatos de mulheres, em 2011 

aconteceram 146”, disse o secretário de Segurança, 
Cláudio Lima. 
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Assinale a opção que indica RESPECTIVAMENTE o 
tempo em que verbos destacados, no trecho acima, estão 
flexionados. 

 
A. Passado, passado e presente. 
B. Passado, passado e passado. 
C. Passado, presente, presente. 
D. Presente, presente, passado. 
E. Presente, passado, passado. 
 
8. Foram registrados 80 assassinatos de mulheres este ano 

na Paraíba até o dia 25 de junho. 
 

É correto afirmar que as palavras grifadas são 
RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Adjetivo, substantivo, substantivo. 
B. Adjetivo, adjetivo, adjetivo. 
C. Substantivo, substantivo, pronome. 
D. Substantivo, pronome, substantivo. 
E. Substantivo, adjetivo, pronome. 

 
9. As vítimas ainda denunciam muito pouco seus agressores. 
 

 Sobre a oração acima é CORRETO afirmar que: 
 
A. O sujeito da oração é composto.  
B. “As vítimas” é sujeito da oração.  
C. O sujeito da oração não está determinado.  
D. Não há sujeito na oração.  
E. “seus agressores” é o sujeito da oração.  
 
10. Assinale a opção em que o uso da palavra destacada está 

INADEQUADO.  
 
A. Por que você parou de estudar? 
B. Diga-me por que você parou de estudar. 
C. Diga-me porquê você parou de estudar. 
D. Você parou de estudar por quê? 
E. Eu parei de estudar porque preciso muito trabalhar. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 
11. A respeito do município de Ibiara, assinale a opção 

FALSA. 
 
A. O acesso a partir de João Pessoa é feito através da BR-230 

até a sede municipal, a qual a distância é cerca de 469,6 
Km da capital.  

B. O principal corpo de acumulação de águas superficiais é o 
Açude Piranhas.  

C. O clima é semiárido caracterizado pela baixa umidade e 
pouquíssima quantidade de chuvas. As temperaturas são 
altas durante quase todo o ano.  

D. Ibiara é um município da microrregião de Itaporanga, no 
Estado da Paraíba, no Brasil.  

E. O município está incluído na área geográfica de 
abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo 
Ministério da Integração Nacional.  

 
12. São municípios limítrofes de Ibiara-PB, EXCETO: 
 
A. Santana de Mangueira. 
B. Conceição. 

C. Diamante.  
D. Curral Velho. 
E. Bonito de Santa Fé. 
 
13. Sobre o município de Ibiara, assinale a opção 

INCORRETA. 
 
A. Está localizado na região Oeste do Estado da Paraíba. 
B. O município encontra-se inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do Rio Piranhas, sub-bacia do Rio Piancó. 
C. "Ibiara" é uma palavra da língua tupi-guarani que significa 

"terra abençoada".  
D. É um município da mesorregião do Sertão paraibano. 
E. O município de Ibiara antes foi subordinado à Conceição.  

14. Segundo o IBGE, Joaquim Lopes Ribeiro e sua mulher, ao 
chegar onde hoje é o município de Ibiara, construíram a 
primeira casa e denominaram o local de _______. Depois 
disso, o distrito recebeu o nome de_______. Por força de 
uma lei estadual, o nome mudou novamente para _____. 

 
Assinale a opção que preenche CORRETAMENTE a 
lacuna do trecho acima. 

 
A. Poço do Cavalo – Santa Maria – Ibiara. 
B. Santa Maria –Poço do Cavalo – Santa Maria. 
C. Santa Maria – Terra Caída – Ibiara. 
D. Poço do Cavalo –Terra Caída – Santa Maria. 
E. Terra Caída –Santa Maria– Ibiara. 
 
15. O Brasil já tem a sua primeira medalha de ouro nos Jogos 

de Londres. E ela veio pelas mãos de Sarah Menezes, que 
venceu neste sábado na Excel Arena e se consagrou 
campeã olímpica (...).  

(http://www.estadao.com.br, 28/07/2012) 
 

A medalha de ouro de Sara Menezes, nas Olimpíadas de 
Londres 2012, é o primeiro do: 

 
A. Boxe feminino brasileiro. 
B. Esgrima feminina brasileira. 
C. Ginástica rítmica feminina brasileira. 
D. Judô feminino brasileiro. 
E. Luta livre feminina brasileira. 

16. Em conformidade com Art.175 do Código de Trânsito 
Brasileiro, que diz: Utilizar-se de veículo para, em via 
pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, 
arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com 
deslizamento ou arrastamento de pneus, pode acarretar 
RESPECTIVAMENTE: 

A. Infração - gravíssima; Penalidade - multa, suspensão do 
direito de dirigir e apreensão do veículo; Medida 
administrativa - recolhimento do documento de habilitação 
e remoção do veículo. 

B. Infração - grave; Penalidade - multa, suspensão do direito 
de dirigir e apreensão do veículo; Medida administrativa - 
recolhimento do documento de habilitação e remoção do 
veículo. 

C. Infração - leve; Penalidade - multa, suspensão do direito 
de dirigir e apreensão do veículo; Medida administrativa - 
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recolhimento do documento de habilitação e remoção do 
veículo. 

D. Infração - gravíssima; Penalidade – multa( cinco vezes), 
suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; 
Medida administrativa - remoção do veículo. 

E. Infração - grave; Penalidade – multa(cinco vezes) 
interrupção do direito de dirigir e apreensão do veículo; 
Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação.     

 
17. De acordo com as regras do Código de Trânsito Brasileiro, 

assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A. Hodômetro  é um instrumento no painel dos veículos que 

marca a quilometragem rodada. 
B. Limpador de pára-brisas  é um equipamento obrigatório 

constituído de um sistema de varetas com lâminas de 
elastômero, adaptado ao pára-brisa do veículo, que 
executando um movimento ritmado, assegura visibilidade 
ao motorista em caso de chuva. 

C. Faixa de travessia de pedestres é uma Marca vertical que 
delimita a área destinada à travessia de pedestres e 
regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em 
relação aos veículos, nos casos previstos pelo CTB. 

D. Faixa de domínio é uma Superfície lindeira às vias rurais, 
delimitada por lei específica e sob responsabilidade do 
órgão ou entidade de trânsito competente com 
circunscrição sobre a via. 

E. Linha de canalização é a marca de canalização que 
delimita o pavimento reservado à circulação de veículos, 
orientando os fluxos de tráfego por motivos de segurança e 
fluidez. 

 
18. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, entregar a 

direção para pessoa não habilitada (ou com a 
Permissão/Habilitação suspensa ou cassada) ou sem 
condições físicas e psíquicas para dirigir, recebe a seguinte 
penalidade: 

 
A. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, dependendo da 

gravidade do acidente.  
B. Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a Permissão ou a Habilitação para 
dirigir. 

C. Detenção de 5 meses a 1 ano ou multa.  
D. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa.  
E. Detenção de 6 meses a 2 anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a Permissão ou a Habilitação para 
dirigir. 
 

19.  O bom funcionamento do automóvel é condição 
indispensável para segurança dos passageiros, por isso é 
preciso periodicamente, por determinado número de  
quilometragem rodada, fazer serviço de manutenção. Um 
dos serviços considerado básico é a troca de (....................) e 
( .....................), que  caracterizam-se, como: sólidos, 
líquidos e pastosos.  

 
Na proposição acima, as palavras que completam as lacunas 
são: 

 
A. Retrovisor  e Direção. 
B. Pivô e rolamento. 
C. Óleo e lubrificantes. 

D. Óleo e limpador de parabrise. 
E. Bateria e lubrificantes. 

 
20.  Segundo o Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 

180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 
combustível pode acarretar: 

 
A. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (três vezes) - 

Medida administrativa - remoção do veículo. 
 
B. Infração - grave;  Penalidade - multa e apreensão do 

veículo;  Medida administrativa - remoção do veículo. 
C. Infração - gravíssima;  Penalidade - multa; Medida 

administrativa - remoção do veículo. 
D. Infração – média; Penalidade - multa; Medida 

administrativa - remoção do veículo. 
E.  Infração - leve;  Penalidade - multa e apreensão do 

veículo;  Medida administrativa - remoção do veículo. 

21. De acordo com o Art. 254 do Código de Trânsito 
Brasileiro: É proibido ao pedestre, EXCETO: 

A. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para 
cruzá-las onde for permitido. 

B. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, 
salvo onde exista permissão. 

C. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo 
quando houver sinalização para esse fim. 

D. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou 
subterrânea. 

E. Obedecer à sinalização de trânsito específica. 

22.  Diante de um acidente em que a vítima for um 
motoqueiro, que atitude é recomendada para socorrê-lo:  

 
I. Retirar o capacete, para identificar ferimentos. 

II. Não retirar o capacete, porque movimentar a cabeça 
pode agravar uma lesão de coluna. 

III. Retirar o capacete e mesmo sem o conhecimento de 
atendimento dos primeiros socorros, tentar fazer 
algum procedimento imediato para salvar a vítima. 

 
Está(ao) CORRETA(S): 

 
A. I e II 
B. I,  e III 
C. Apenas a I 
D. Apenas a II 
E. Apenas a III 

23. Em conformidade ao Art. 189, do Código de Trânsito 
Brasileiro, “Deixar de dar passagem aos veículos 
precedidos de batedores, de socorro de incêndio e 
salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de 
trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência e 
devidamente identificados por dispositivos 
regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha 
intermitentes”, pode acarretar:: 

A. Infração - gravíssima; Penalidade - multa. 
B. Infração – leve; Penalidade -  multa . 
C. Infração - grave; Penalidade - multa. 
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D. Infração - gravíssima; Penalidade multa e apreensão do 
veículo. 

E. Infração – grave; Penalidade multa e apreensão do veículo. 

24. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a atividades 
de rotina de um Motorista. 

A. Fazer serviços e reparos na flanelagen dos veículos da 
frota municipal.  

B. Dirigir veículo, acionando os comandos e conduzindo o 
veículo em trajeto determinado, de acordo com as regras 
de trânsito e as instruções recebidas para transportar 
servidores e/ou cargas ao local previamente definido. 

C. Vistoriar, diariamente, as condições do veículo, para 
certificar-se de suas condições de uso. 

D. Zelar pelo bom andamento da viagem, guiando o veículo 
com atenção, observando o fluxo de trânsito, respeitando a 
sinalização e adotando as medidas cabíveis na prevenção 
ou solução de qualquer incidente, para garantir a segurança 
dos passageiros. 

E. Recolher o veículo após o serviço, deixando-o em local 
apropriado, com portas e janelas trancadas, e entregar as 
chaves ao responsável pela guarda do veículo.  

 
25. Observe a figura abaixo e responda a alternativa 

CORRETA. 
 

 

A. Duas Faixas Contínuas (divide a via em duas mãos 
direcionais e não permite a ultrapassagem). 

B. Faixa Contínua (divide a via em duas mãos direcionais e 
não permite a ultrapassagem).  

C. Faixa Interrompida (divide a via em duas mãos direcionais 
e permite a ultrapassagem). 

D. Faixa  Contínua Interrompida (divide a via em duas mãos 
direcionais. Quando a 1ª faixa a esquerda do motorista for 
interrompida, é permitida a ultrapassagem). 

E. Faixa Contínua e Interrompida( divide a via em duas mãos 
direcionais. Quando a 1ª faixa a esquerda do motorista for 
contínua, é proibida a ultrapassagem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




