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LÍNGUA PORTUGUESALÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 08. 

Jardim Botânico de João Pessoa reabre passeios na 

segunda-feira 

O Jardim Botânico de João Pessoa será reaberto ao 
público para visitas guiadas em trilhas a partir da segunda-
feira (28). O espaço será aberto de terça-feira a sábado, das 
8h às 17h. Serão oferecidos passeios ecológicos e oficinas 
para estudantes, grupos de terceira idade e o público em 
geral, todos com agendamento prévio. O espaço de 
preservação ambiental fica localizado na Mata do 
Buraquinho, na capital paraibana, e é considerado um dos 
maiores remanescentes de Mata Atlântica em área urbana 
do país. 

A instituição mantém coleções documentadas de 
plantas, possui flora e fauna nativas e tem a finalidade de 
dar suporte a atividades de pesquisa, fomentar a 
conservação, promover educação ambiental e o lazer 
contemplativo. De acordo com a Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente do Estado (Sudema), 
nesta nova fase o Jardim Botânico passará a receber 
turistas, pesquisadores e toda comunidade local de forma 
segura e orientada. 

Os visitantes serão guiados nas trilhas por condutores 
ambientais capacitados. Os percursos abrangem quatro 
quilômetros de extensão em sete das 12 trilhas, todas elas 
sinalizadas. Algumas possuem uso exclusivo para 
atividades de pesquisa, segurança e manutenção. 

http://g1.globo.com, 25/11/2011  

1. Assinale a opção que apresenta a temática abordado pelo 
texto: 

A. Meio ambiente. 
B. Desmatamento. 
C. Urbanização. 
D. Fauna e flora paraibana. 
E. Economia do setor turístico. 

2.  Com base no texto, assinale a opção CORRETA: 

A. As oficinas ecológicas são exclusivas para os alunos que 
estão desenvolvendo alguma pesquisa na área de educação 
ambiental.  

B. Os passeios guiados em trilhas estarão abertos ao público 
durante os dias da semana, exceto domingo e segunda-
feira.  

C. Somente o público de terceira idade deverá agendar as 
caminhas por trilhas, uma vez que possui atendimento 
preferencial garantido por Lei.  

D. As trilhas ecológicas não acontecerão no horário contínuo 
das 8h às 17h, porque serão interrompidas para o intervalo 
do almoço.  

E. Dia 28 de novembro, segunda-feira, é data da inauguração 
de mais um espaço ecológico na capital da Paraíba.  

3.  Considerando as ideias do texto, marque como certas (C) 
ou erradas (E) as afirmações abaixo. 

I. As doze trilhas têm quatro quilômetros de extensão bem 
sinalizados, a fim de evitar que os visitantes se 
desorientem durante as caminhadas. 

II. Os condutores que acompanharão os alunos, idosos e 
pesquisadores são escolhidos, obedecendo à preferência de 
cada grupo visitante. 

III. As atividades de pesquisa, segurança e manutenção são 
desenvolvidas nos percursos das 12 trilhas. 

A sequência CORRETA é: 
 
A. C, C, E. 
B. E, E, C. 
C. C, E, C. 
D. E, C, E. 
E. E, E, E. 

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

I. O Jardim Botânico, nessa nova fase, apresenta uma 
programação voltada para a inclusão de pessoas idosas no 
turismo ecológico. 

II. Como toda floresta, a Mata do Buraquinho está localizada 
na zona rural do município de João Pessoa.  

III. As pessoas que desempenham o papel de guia turístico têm 
formação para atuarem no exercício de suas funções.  

Está(ão) verdadeira(s): 
 

A. Apenas a afirmação I. 
B. Apenas a afirmação III. 
C. Apenas as afirmações I e II. 
D. Apenas as afirmações I e III.  
E. Todas as afirmações. 

5.  O espaço de preservação ambiental fica localizado na Mata 
do Buraquinho, na capital paraibana, e é considerado um 
dos maiores remanescentes de Mata Atlântica em área 
urbana do país. 

Assinale a opção que corresponde ao sinônimo adequado à 
palavra “remanescentes” presente no trecho acima. 

A. Ambientes. 
B. Restos. 
C. Excelentes. 
D. Primitivos. 
E. Contingentes. 

6. (...) o Jardim Botânico passará a receber turistas, 
pesquisadores e toda comunidade local de forma segura e 
orientada. 

As palavras grifadas são, RESPECTIVAMENTE: 

A. Adjetivo, substantivo, adjetivo, adjetivo. 
B. Substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo. 
C. Substantivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo. 
D. Adjetivo, substantivo, substantivo, adjetivo. 
E. Adjetivo,  adjetivo, adjetivo, adjetivo. 
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7. Quanto à análise sintática dos termos da oração: Jardim 
Botânico de João Pessoa reabre passeios na segunda-feira, 
assinale a opção CORRETA. 

 
A. “Jardim Botânico de João Pessoa” é sujeito simples. 
B. “reabre passeios na segunda-feira” é predicado nominal. 
C. “reabre” é verbo intransitivo. 
D. “passeios” é núcleo do predicado. 
E. “João Pessoa” é um dos núcleos do sujeito. 
 
8.    Leia atentamente o último parágrafo do texto. 
 

Assinale a opção que indica os tempos verbais de “serão”, 
“abrangem” e “possuem”, RESPECTIVAMENTE: 
 

A. Presente, pretérito imperfeito e presente. 
B. Futuro do presente, presente, pretérito perfeito. 
C. Presente, pretérito imperfeito, presente. 
D. Futuro do pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito.  
E. Futuro do presente, presente e presente. 

 
9. Assinale a opção em que todas as palavras têm a mesma 

classificação, quanto ao número de sílabas.   

A. assado – indigno – saída – poeta  
B. pneu – apto – quero – desça  
C. psicologia – geometria – repressão – pátio 
D. gratuita – saía – digno – excesso  
E. ruína – apto – submeter – negócio  

 
10. Assinale a opção em que o uso da palavra destacada está 

INADEQUADO.  

A. O dentista, meu amigo, é um mau profissional. 
B. Não sabemos se esse político é mal intencionado. 
C. O prédio de apartamentos foi mal construído pela empresa 

responsável. 
D. O ônibus saiu, mau o passageiro entrou todo apressado. 
E. Esta proposta não me parece um mau negócio. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. As condições Adversas de Estrada (via) envolvem a 
maneira como foi construída, contorno da via, largura e 
espécie apresentada.  

 
São condições adversas de estradas (via), EXCETO: 

 
A. Tipos e condições de pavimentação. 
B. Largura e número de pistas. 
C. Curvas, cruzamentos, lombadas. 
D. Aclives e declives. 
E. Tipos de veículos, congestionamentos. 
 
12. A Direção Defensiva necessária para evitar o acidente de 

trânsito requer conhecimento, atenção, previsão, decisão e 
habilidade para que o motorista possa conhecer e 
identificar situações geradoras de acidentes, bem como, 
uma pronta decisão e habilidade necessária para sua auto-
proteção. 

 
Assinale a opção que NÃO está diretamente ligada à 
exigência de Atenção do motorista: 

A. Execução com perícia de qualquer manobra básica de 
condução do veículo. 

B. O comportamento dos demais condutores.  
A. Comportamento de pedestres, ciclistas. 
B. Comportamento dos demais veículos não motorizados. 
C. As possíveis e prováveis condições adversas. 

13. A inexperiência ou falta de conhecimento da via e do 
veículo. A falha humana acontece, principalmente, por 
deficiência de qualificação. Quando o condutor não teve 
habilidade, competência e experiência suficientes para 
evitar um acidente, dizemos que houve: 

 
A. Ilegalidade. 
B. Inelegibilidade. 
C. Atenção. 
D. Imperícia. 
E. Previsão. 
 
 
14.  Para efetuar parada de emergência por defeito mecânico, 

ao transitar à noite por rodovias regularmente sinalizadas, 
o condutor deverá:  

 
A. Estacionar no acostamento.  
B. Acionar as luzes de advertência. 
C. Fixar o triângulo de segurança atrás do veículo.  
D. Aguardar fora do veículo à chegada de socorro ou 

assistência mecânica. 
E. Estacionar o veículo na faixa contrária a que está 

trafegando. 
 
15. Assinale a opção que NÃO condiz com um procedimento 

do motorista para evitar acidentes de trânsito. 
 
A. Desconsiderar a sinalização, bem como dirigir com sono, 

ou sob o efeito de drogas. 
B. Não usar o farol alto em sentido contrário. 
C. Em situações de congestionamento no trânsito, deve 

manter-se calmo e atento. 
D. Para evitar a colisão com o veículo que vai à frente, deve 

manter distância de segurança. 
E. Estar atento, olhar e analisar o trânsito observando os 

perigos que podem surgir a sua volta. 
 
16. A respeito dos cuidados na direção e manutenção de 

veículos que o motorista deve ter, assinale a opção 
INCORRETA. 

 
A. Trocar as marchas no tempo certo, nas velocidades 

indicadas no manual do proprietário de seu veículo. 
B. Se o carro tem “conta-giros” (tacômetro), utilizar as 

informações do mesmo para efetuar as trocas de marchas 
dentro dos limites de rotação mais adequados 
(normalmente na faixa de 2 a 4 mil rpm). 

C. Prolongar demais as marchas, para não forçar o motor. 
D. Não acelerar nos intervalos de trocas de marchas. 
E. Não colocar no veículo carga superior àquela recomendada 

no manual. 
  

17. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, 
ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, 
canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, 
acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins 
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públicos, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 
193, consiste numa infração: 

 
A. Leve. 
B. Leve mediana. 
C. Grave. 
D. Gravíssima. 
E. Média. 
 
18. São recomendações importantes para o motorista manter 

boas relações interpessoais, EXCETO: 
 
A. Em vez de trafegar lentamente pela esquerda, dificultando 

as ultrapassagens, mude de faixa andando pela direita; 
você também chega lá. 

B. Ao invés de acelerar quando um condutor pede passagem, 
diminua a velocidade e deixe-o passar. Você não está 
disputando um lugar no Pódio. 

C. Invada a via preferencial de outro condutor, acelere um 
pouco mais e use os freios bruscamente, pois freadas 
imprevistas são muito agradáveis. 

D. Jamais esqueça seu veículo em fila dupla atrapalhando o 
trânsito e os outros, ande um pouco mais, tem sempre uma 
vaga livre adiante. 

E. Nunca fique atrás de um veículo, que está indicando que 
vai virar à esquerda, ultrapasse pela direita. Esta é a única 
exceção à regra de ultrapassagem, que deve sempre 
acontecer pela esquerda. 

 
19. É parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada 

à parada ou estacionamento de veículos, em caso de 
emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, 
quando não houver local apropriado para esse fim. 

 
O texto acima é a definição de: 
 

A. Conversão. 
B. Dispositivo de segurança. 
C. Cruzamento. 
D. Estacionamento. 
E. Acostamento. 

20. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 60, 
as vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, 
classificam-se em urbanas e rurais.  

São vias urbanas, EXCETO: 

 
A. Via de trânsito rápido. 
B. Rodovias. 
C. Via arterial. 
D. Via coletora. 
E. Via local. 

21. Assinale a opção que está em DESACORDO com o 
Código de Trânsito Brasileiro, Art. 123, no que diz 
respeito aos itens obrigatórios à expedição de novo 
Certificado de Registro de Veículo. 

 
A. Quando o condutor submeter-se a exames de aptidão física 

e mental. 
B. Quando for transferida a propriedade. 
C. Quando o proprietário mudar o município de domicílio ou 

residência. 

D. Quando for alterada qualquer característica do veículo. 
E. Quando houver mudança de categoria. 

 
22. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes 

determinações, EXCETO: 
 
A. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando 

luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis 
providos de iluminação pública. 

B. Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, 
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. 

C. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição 
do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração. 

D. Durante a noite, em circulação, o condutor não deverá 
manter acesa a luz de placa. 

E. O condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição 
quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou 
desembarque de passageiros e carga ou descarga de 
mercadorias. 

23. Assinale a opção que corresponde ao significado da placa 
de regulamentação apresentada abaixo. 

 

 
A. Dê a preferência. 
B. Sentido obrigatório. 
C. Passagem obrigatória. 
D. Siga em frente. 
E. Vire à direita. 

24. Assinale a opção que corresponde ao significado da placa 
de advertência apresentada abaixo. 

 

 
A. Curva acentuada à esquerda. 
B. Curva à direita. 
C. Curva à esquerda. 
D. Curva em s à esquerda. 
E. Curva acentuada à direita. 

25. Assinale a opção que corresponde ao significado da placa 
de sinalização de obras apresentada abaixo. 

 

 
A. Lombada. 
B. Pista irregular. 
C. Depressão. 
D. Mão dupla adiante. 
E. Estreitamento de pista. 




