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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 10. 

 Cinquenta agências dos correios já foram 
assaltadas este ano na Paraíba 

  Mais duas agências dos Correios na Paraíba foram 
assaltadas nesta sexta-feira (28). Com esses assaltos sobe 
para 50 o número de estabelecimentos assaltados no estado 
em 2011. Na cidade de Areial, localizada no Agreste 
paraibano distante 155 km de João Pessoa, dois homens 
armados chegaram na agência e roubaram todo o dinheiro 
que estava no local. De acordo com o sargento Jocélio da 
Central de Operações da Polícia Militar da Paraíba (Copom), 
os assaltantes fugiram em uma moto em direção à zona 
rural. Até às 13h30 ninguém havia sido preso. Essa é a 
segunda vez que esta agência é assaltada só neste ano. 
 Já na cidade de Itapororoca, litoral paraibano e que 
fica a 62 km da capital, quatro homens armados entraram na 
agência dos Correios por volta das 8h. Segundo o cabo 
Mário da 2ª Cia de Mamanguape, os assaltantes fugiram em 
duas motos em direção à cidade de Cuité de Mamanguape. 
Ainda de acordo com o cabo o que dificulta a prisão é o fato 
de que existem várias saídas e estradas de barro no local. 
Assim como em Areial, ninguém foi preso. 
 Na terça-feira (25) a agência dos Correios da cidade 
de Lagoa Seca foi assaltada. Na semana passada, foram 
assaltadas agências em Remígio e Puxinanã. O Agreste é a 
região que mais concentra ocorrências nos Correios. 
 

                                   Do G1 PB, 29/10/2011  
 
1. De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 

 
A. O uso da motocicleta pelos assaltantes facilitou o trabalho 

de perseguição da polícia durante a fuga dos bandidos.  
B. A falta de equipamentos de vigilância eletrônica nas 

agências dos Correios da Paraíba contribuiu para aumentar 
a ação dos bandidos.  

C. O grande número de estradas de barro permitiu que a 
polícia atuasse efetivamente na busca dos assaltantes 
fugitivos.  

D. De acordo com o Cabo Mário, a moto é ideal para ser 
usada pela polícia para evitar a fuga dos assaltantes porque 
é mais eficiente e rápida nas estradas de barro.  

E. Tanto na cidade de Areial quanto na cidade de Itapororoca, 
o meio de transporte usado pelos assaltantes para fugir 
foram motos, o que contribuiu para o sucesso da fuga. 

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

A. Em 2010, a agência dos correios localizada no município 
de Areial foi assaltada mais de uma vez.  

B. Segundo o cabo Mário, os assaltantes da agência dos 
Correios de Itapororoca se refugiaram num esconderijo na 
cidade de Cuité de Mamanguape.  

C. A maioria das agências dos Correios que foi alvo da ação 
de bandidos está localizada no Agreste paraibano.  

D. Os assaltos às agências de Puxinanã, Remígio e Lagoa 
Seca aconteceram na mesma semana.  

E. Ao contrário do que ocorreu em Areial, os assaltantes 
armados fugiram de Itapororoca sem levar todo o dinheiro 
que havia nos cofres da agência dos Correios.  

 
3.    De acordo com no texto, assinale a opção CORRETA . 
 
A. Assim como o assalto à agência de Areial, em Itapororoca 

os assaltantes agiram em dupla.  
B. As agências assaltadas estão localizadas em cidades de 

médio porte e que movimentam grandes quantias de 
dinheiro.  

C. O fato da cidade de Itapororoca e de Areial estarem 
localizadas no Agreste paraibano favoreceu para que o 
assalto as duas agência acontecessem no mesmo dia.  

D. Nos dois casos, os assaltantes fugiram e a polícia realizou 
diligências para localizá-los, mas não obteve êxito.  

E. A grande distância entre os municípios da maioria das 
agências assaltadas e a capital paraibana favorece a 
frequência da ação dos bandidos.  

4. “O Agreste é a região que mais concentra ocorrências nos 
Correios.” 

No contexto, a palavra grifada pode ser substituída sem 
prejuízo de sentido por: 

A. Apresenta. 
B. Dispersa. 
C. Espalha. 
D. Proporciona. 
E. Influencia. 

 
 
5.”dois homens armados chegaram na agência e roubaram 

todo o dinheiro que estava no local.  
 
     Quanto à análise das palavras destacadas no trecho, 

assinale a opção FALSA . 
 
A. “chegaram” está flexionado na terceira pessoa do plural. 
B. “roubaram” está flexionado no plural porque o sujeito é 

indeterminado no trecho. 
C. Antes da palavra “dinheiro” aparece um artigo. 
D.  “estava” está flexionado no pretérito imperfeito do 

indicativo. 
E. “armados” está no plural porque concorda com “homens”.  
 
 
6. Até às 13h30 ninguém havia sido preso.  
 

Assinale a opção que justifica CORRETAMENTE  o uso 
da crase no fragmento acima. 
 

A. Está correto porque se usa crase antes de uma indicação 
pontual do número de horas. 

B. Está correto porque se usa crase antes de numerais 
indicadores de quantidade. 

C. Está incorreto porque o termo regido é uma locução 
adverbial de tempo. 

D. Está correto porque a palavra “horas” é um substantivo 
feminino. 
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E. Está incorreto porque nesse caso a crase é facultativa. 
 
7.  Essa é a segunda vez que esta agência é assaltada só neste 

ano. 
  

 Assinale a opção que apresenta o sinônimo da palavra 
“só” no trecho acima. 

 
A. Isolado. 
B. Solitário. 
C. Sozinho. 
D. Somente. 
E. Novamente. 

8. Ainda de acordo com o cabo o que dificulta  a prisão é o 
fato de que existem várias saídas e estradas de barro no 
local.  

É CORRETO afirmar que as palavras grifadas são 
respectivamente: 

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

9. Quanto ao número de sílabas das palavras roubaram – 
assaltantes – Paraíba - ninguém, assinale a opção 
CORRETA: 

A. São trissílabas “roubaram” e “ninguém”. 
B. São trissílabas “roubaram” e Paraíba”. 
C. São polissílabas “assaltantes”, “Paraíba” e “roubaram”. 
D. Apenas “ninguém” é dissílaba. 
E. Apenas “assaltantes” é polissílaba. 

10. Assinale a opção que justifica corretamente a acentuação 
dos vocábulos, ninguém, até e Cuité, 
RESPECTIVAMENTE: 

A. Paroxítona terminada em “em”, oxítona terminada em “e”, 
oxítona terminada em “e”. 

B. Paroxítona terminada em “em”, oxítona terminada em “e”, 
paroxítona terminada em “e”. 

C. Oxítona terminada em “m”, monossílaba tônica terminada 
em “e”, oxítona terminada em “e”. 

D. Oxítona terminada em “em”, monossílaba tônica 
terminada em “e”, paroxítona terminada em “e”. 

E. Oxítona terminada em “em”, oxítona terminada em “e”, 
oxítona terminada em “e”. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. De acordo com a Legislação de Trânsito, antes de colocar 
o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor 
deve: 
 

A. Verificar a existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. 

B. Assegurar-se da existência de combustível suficiente para 
chegar ao local de destino. 

C. Verificar a existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem 
como assegurar-se da existência de combustível suficiente 
para chegar ao local de destino. 

D. O condutor deverá verificar a existência e as boas 
condições de funcionamento dos equipamentos de uso não 
obrigatório. 

E. Verificar as boas condições de pintura do veículo. 

12. De acordo com o Código Nacional de Trânsito, julgue as 
alternativas de Verdadeiro(V) ou Falso (F). 

Todo condutor, ao perceber que outro veículo o segue e 
tem o propósito de ultrapassá-lo, deve:  

(  ) Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se 
para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. 

(  )Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se 
naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. 

(   ) Se estiver circulando pela faixa da direita, deslocar-se 
para a faixa da esquerda, sem acelerar a marcha. 

(   ) Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se 
para a faixa da direita,  acelerarando a marcha. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

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

13. De acordo com o Código Nacional de Trânsito, o condutor 
do veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em 
toque breve, nas seguintes situações:  

A.  Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar 
acidentes e fora das áreas urbanas, quando for conveniente 
advertir a um condutor que se tem o propósito de 
ultrapassá-lo. 

B. Quando for ultrapassar veículo de carga grande. 
C. Simplesmente para evitar acidentes. 
D. Ao ultrapassar veículos onde há grande circulação dos 

mesmos. 
E. Nas áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um 

condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. 
 

14. O Art. 87 do  Código Nacional de Trânsito determina que 
os sinais de trânsito classificam-se em, EXCETO. 

A.  Verticais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, 
sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor. 

B. Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar. 
C. Verticais,horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar; 

luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do 
condutor. 

D. Verticais, horizontais,dispositivos de sinalização auxiliar, 
luminosos e gestos do agente de trânsito e do condutor. 

E. Verticais, horizontais e sonoros. 
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15. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 
combustível e estacionar o veículo nas esquinas ea menos 
de cinco metros do bordo do alinhamento da via 
transversal, constitui-se como infrações. 

A. Média – gravíssima. 
B. Gravíssima – leve. 
C. Média – média. 
D. Média – leve. 
E. Leve – média. 
 
16. Quanto ao uso dos equipamentos de proteção individuais 

(EPIs), assinale a opção que NÃO constitui uma 
recomendação ao trabalhador: 

 
A. Utilizar apenas para a finalidade a que se destina. 
B. Responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação. 
C. Comunicar ao chefe imediato qualquer alteração que o 

torne impróprio para uso. 
D. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso 

adequado. 
E. Utilizar os EPIs apenas em atividades que não representa 

riscos à saúde do servidor. 
 

17. Em caso de acidente, o emprego de pessoas sinalizando é 
bastante eficiente, porém é sempre arriscado. Ao se 
colocar pessoas na sinalização, é necessário tomar alguns 
cuidados, EXCETO: 

 
A.  Suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o 

terreno. 
B. As pessoas devem ficar na lateral da pista sempre de frente 

para o fluxo dos veículos. 
C.  Devem ficar o tempo todo agitando um pano colorido 

para alertar os motoristas. 
D. Prestar muita atenção e estar sempre preparado para o caso 

de surgir algum veículo desgovernado. 
E. As pessoas devem ficar logo depois de uma curva ou em 

outro local perigoso. Elas têm que ser vistas, de longe, 
pelos motoristas. 

 
18. Em caso de acidente qual a distância correta para iniciar a 

sinalização em uma rua com velocidade máxima permitida 
de 40 quilômetros por hora,  

 
A. 60 passos largos ou 60 metros. 
B. 50 passos largos ou 50 metros. 
C. 40 passos largos ou 40 metros. 
D. 30 passos largos ou 30 metros. 
E. 20 passos largos ou 40 metros. 

 
19. De acordo com as noções de primeiros socorros, o que 

NÃO se deve fazer com uma vítima em caso de acidente, 
EXCETO. 

 
A. Não Movimentar. 
B. Não fazer torniquetes. 
C. Não tirar o Capacete de um Motociclista. 
D. Não dá nada para beber. 
E. Não deixar a vítima falar. 

 
 
 

 

20. A  placa de indicação seguinte significa: 
 
 
 
 
 
 

 
A. Serviço público. 
B. Área de estacionamento.  
C. Serviço mecânico. 
D. Abastecimento. 
E. Serviço de abastecimento. 
 
21. Assinale a opção que apresenta o CORRETO significado 

da placa abaixo. 
 

 
 
A. Peso de 2 toneladas para a  carga do veículo. 
B. Peso limitado por eixo. 
C. Peso bruto total limitado para a máquina. 
D. Peso mínimo que a via suporta. 
E. Peso máximo permitido para o veículo. 

 
22. As placas de regulamentação  seguintes, significam 

RESPECTIVAMENTE: 

 
 
 
 
 
A. Estacionamento regulamentado e proibido parar. 
B. Estacionamento regulamentado e proibido estacionar. 
C. Estacionamento regulamentado e proibido parar e 

estacionar. 
D. Estacionamento regulamentado e proibido para pedestre. 
E. Estacionamento regulamentado e proibido ultrapassar. 

 
23. As placas de advertência avisam o motorista de situações 

que ele  encontrará logo adiante e que deve ficar atento 
para evitar acidentes. 

 Assinale a alternativa que está de acordo com a placa de 
advertência seguinte. 

                             
A. Curva à esquerda. 
B. Curva sinuosa  a esquerda. 
C. Curva sinuosa.  
D. Curva acentuada à esquerda. 
E. Curva em S à esquerda. 
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24. Responda a questão abaixo, considerando os equipamentos 
intitulados como de Máquinas Pesadas. 

1. Pá Carregadeira  
2. Escavadeira hidráulica 
3. Empilhadeira  
4. Patrol 
5. Mini Carregadeira   

(  ) Possui braço, lança e concha. Utilizada em escavação de 
diversos terrenos: pedreiras, barragens, aterros, 
desmatamentos e principalmente em escavação de média e 
grande profundidade. 

(  )Equipamento usado principalmente para carregar e 
descarregar mercadorias. 

 (  ) Equipamento de grande e pequeno porte articulado ou 
não, com retro e concha dianteira, no geral usados para 
transportar materiais, cavar, aterra e planear terrenos.  

( ) Equipamento de pequeno porte com retro e concha 
dianteira usados para carregar e transportar materiais. 

( ) Maquinário utilizado em obras de construção civil de 
ampla escala, em conjunto com outros maquinários, 
principalmente para nivelamento de estradas, terrenos etc. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta 
de cima para baixo. 

A. 5-4-2-3-1 
B. 2-3-1-5-4 
C. 1-2-4-5-3 
D. 4-1-3-5-2 
E. 3-4-1-5-2 

25. Considerando os procedimentos legais para a direção 
defensiva e prevenção de acidentes, julgue as alternativas 
de Verdadeiro(V) ou Falso (F). 

 
 (  ) Ultrapasse apenas em locais permitidos, ficando atento as 

condições de segurança e visibilidade. 
(   ) A Ultrapassagem deve ser realizada apenas pela esquerda. 
(   ) Mantenha a distância do veículo da frente, para não perder 

o ângulo da visão. 
(  )Checar os espelhos retrovisores, verificar os pontos cegos 

do veículo. 
(  )Jamais ultrapassar em curvas, túneis, viadutos, aclives, 

declives, lombadas, cruzamentos e outros pontos que não 
ofereçam segurança na manobra. 

 
Assinale a opção CORRETA. 

 
A. V V V V F 
B. V V V F V 
C. V V F V V 
D. V F V V V 
E. V V V V V 
 
______________________________________ 
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