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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:
1

Identifique-se na parte inferior desta capa;

2

Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;

6
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura.
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
7
Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que
acompanha a prova;
8
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou
rasura;
9

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

10

Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);

11

Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;

12

Assine o cartão resposta no local indicado.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº da inscrição

Boa Prova!

w

Mocinho
Carlos Drummond de Andrade

1º
Os garotos estavam indóceis, à espera do grande mocinho norte-americano, de passagem pelo Rio, que
prometera pessoalmente ir à televisão. Na calçada, os brinquedos não engrenavam, ninguém tinha alma para os jogos de
todo dia. A proximidade do herói os punha ___________, e pediam a hora a quem passava, sentindo que o tempo
“trabalhava de bandido”, em sua lentidão.
2º
À hora anunciada, em casa de Alfredinho, sentaram-se no chão, diante do espelho, e toca a suportar anúncio de
sabão, de loteamento, de biscoito.
3º
Afinal, o locutor anunciou a chegada do cavaleiro famoso, ídolo das crianças do mundo inteiro. E o ídolo era
simpático, falava inglês, mas tinha outro cavalheiro ao lado para traduzir, só que viera a pé e foi se sentando, cansado
talvez de cavalgar por montes e vales do Oeste, e de tanta luta contra os maus.
4°
Sentou-se e deram-lhe sorvete, que o herói ingeriu muito delicadamente, surpreendendo a todos, “cow-boys”
amadores, que lambem doze gelados por dia, mas nunca seriam capazes de imaginar que um vaqueiro “legal” gostasse
de sorvete.
5º
E o locutor foi conversando com ele. É verdade que possuía quatrocentos revólveres? Sim, possuía
quatrocentos revólveres para o gasto. A notícia agradou em cheio ao auditório, e Kléber perguntou como é que ele podia
manejá-los todos de uma só vez, mas Gaúcho mandou-lhe calar a boca. O locutor pediu licença ao herói para mostrar
sua roupa aos telespectadores. E o herói virou figurino.
6º
Mauricinho, estirado no tapete, quis perguntar pelo Gatilho, o famoso cavalo do herói e parte integrante do
mito, porém os outros explicaram-lhe que não adianta perguntar de casa. Por que não aparecia Gatilho? Mocinho sem
cavalo é mocinho? Mocinho sentado, tomando sorvete, é mocinho? E os quatrocentos revólveres? Por que ele não dava
ao menos um tiro, só de farra?
7º
O programa acabou, os garotos foram saindo sem entusiasmo. Naquele horário estavam habituados a ver filmes
do herói, em que ele desenvolve bravura, astúcia e ___________ exemplares. Ali encontravam apenas um senhor meio
maduro, folheado a ouro e prata e refrescando-se com gelados.
8º
Mauricinho, o mais moço, __________ a impressão geral:
9º
– Não gosto de mocinho, gosto é de filme de mocinho!
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) nervosos – jenerosidade – resumil.
b) nervosos – generosidade – resumiu.
c) nervozos – jenerozidade – resumil.
d) nervozos – generozidade – rezumiu.
02 - Para as crianças o tempo “trabalha de bandido” porque:
a) os punha nervosos.
b) a presença do mocinho na televisão seria breve.
c) custava a passar.
d) prejudicava a imagem da televisão.
03 - Todas as palavras retiradas do texto estão relacionadas ao mito mocinho, exceto:
a) bravura.
b) simpático.
c) cavalo.
d) delicadeza.
04 - Assinale a alternativa em que as palavras retiradas do texto obedecem à mesma regra de acentuação gráfica:
a) ídolo – notícia.
b) astúcia – gaúcho.
c) indóceis – auditório.
d) herói – inglês.
05 - Analise a alternativa em que a palavra retirada do texto faz o plural da mesma forma que “mão”:
a) chão.
b) lentidão.
c) sabão.
d) impressão.
06 - Assinale a alternativa em que o feminino está incorreto:
a) o herói = a heroína.
b) o cavaleiro = a dama.
c) o locutor = a locutora.
d) o cavalo = a égua.
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07 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta:
a) há – bi – tu – a – dos.
b) lo – te – a – men – to.
c) a – nun – ci – a – da.
d) bis – co – i – to.
08 - Ingeriu se escreve com “g”. Também se escreve com “g” a palavra:
a) no___ento.
b) ___egue.
c) gor___eta.
d) penu___em.
09 - Em “a todos, “cow-boys” amadores, ...” (4º parágrafo). As aspas foram empregadas no texto para:
a) destacar termos emprestados de outras línguas.
b) realçar ironicamente a expressão.
c) acentuar o valor significativo da expressão.
d) marcar um segmento de sentido explicativo.
10 - Assinale a alternativa em que os espaços devem ser preenchidos por “o”:
a) m___leque – b___eiro.
b) tab___ada – eng___lir.
c) p___eira – c___chicho.
d) curt___me – búss___la.
11 - Ana percorre uma volta ao redor de uma praça circular em 5 minutos, Priscila leva 6 minutos, e Taís
demora 8 minutos para realizar a mesma atividade. Supondo que as três partam juntas, as 14 h 15 min, se
encontrarão novamente no ponto de partida às:
a) 16 h 15 min.
b) 16 h.
c) 15 h 15 min.
d) 15 h.
12 - Mario pretende cercar, com três fios de arame, um terreno retangular cujo comprimento mede 25 m. Sabese que a área ocupada por esse terreno é de 325 m2. A quantidade de arame necessária para cercar esse terreno é
igual a:
a) 275 m.
b) 228 m.
c) 175 m.
d) 76 m.
13 - O diâmetro de uma roda mede 80 cm. Um giro completo dessa roda equivale a:
a) 1,6π m.
b) 0,8π m.
c) 0,64π m.
d) 0,16π m.
14 - Laura comprou ração suficiente para tratar de seus 8 gatos por um período de 15 dias. Após 5 dias, três
gatos morreram. A ração restante será suficiente para tratar dos gatos de Laura por:
a) menos de 7 dias.
c) 15 dias.
b) 12 dias.
d) 16 dias.
15 - Marcos aplicou um capital de R$ 1.260,00 à taxa de juros simples de 30% a.a., com o intuito de resgatar o
montante quando a aplicação render juros equivalentes ao dobro do capital aplicado. O período de aplicação
desse capital será de:
a) 3 anos e 4 meses.
b) 4 anos e 3 meses.
c) 6 anos e 8 meses.
d) 8 anos e 6 meses.
16 - Alguns trechos da BR-376 (Rodovia do Café) terão suas obras de duplicação iniciadas este mês, esta rodovia
liga:
a) O leste do Estado a Curitiba.
b) O norte do Estado ao Porto de Paranaguá.
c) O oeste do Estado a Curitiba.
d) O sul do Estado ao Porto de Paranaguá.
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17 - De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, o total de mortes provocadas pelo vírus “Influenza A
H1N1” neste ano no Paraná passou de cinco para 13. O Influenza A H1N1 é:
a) Um tipo de gripe.
b) Um tipo de vírus que provoca a morte de todas as pessoas infectadas.
c) Uma doença transmitida através de transfusão de sangue.
d) Uma virose transmitida através da picada de insetos.
18 - Durante sua estada no Brasil, o Papa Francisco prometeu voltar em 2.017 ao nosso país, qual será o motivo
desta nova visita?
a) A nova edição da Jornada Mundial da Juventude, desta vez em Aparecida do Norte, em São Paulo.
b) Canonização do Beato Padre Eustáquio em Belo Horizonte, Minas Gerais.
c) Os 300 anos do encontro da imagem de N. S. Aparecida no Rio Paraíba do Sul em Guaratinguetá, São Paulo.
d) Primeira de seis aparições de Nossa Senhora a três crianças.
19 - Foram gerentes da CODAL, aqui em Terra Roxa, EXCETO:
a) Geraldo Albino Rodrigues.
b) João Aparecido de Morais.
c) José Miranda Santos.
d) Leônidas dos Santos Dias.
20 - O petróleo oriundo do pré-sal será extraído:
a) Em alto mar.
b) Em lagoas de água salgada.
c) Em praias.
d) Em salineiras no Rio Grande do Norte.
21 - Sob uma suspeita de lesão na coluna vertebral, o procedimento correto é:
a) Não mexer, nem deixar alguém tocar na vítima, até a chegada do socorro especializado.
b) Manter a vítima agasalhada e imóvel.
c) Observar a respiração, pois esse tipo de lesão pode provocar parada respiratória, que exigirá procedimentos de
respiração artificial.
d) Todas as alternativas estão corretas.
22 - Fraturas no crânio nem sempre apresentam lesões visíveis, porém sua gravidade é grande, existindo a
possibilidade de lesão no cérebro. A vítima com suspeita de fratura no crânio geralmente apresenta:
I - Lesões na cabeça.
II - Perda de sangue pelo nariz, boca ou ouvidos.
III - Tontura transgressiva, sem desmaios.
IV - Dores de cabeça.
V - Enjôos e vômitos.
VI - Inalteração no tamanho das pupilas.
Assinale a alternativa correta:
a) Há apenas uma afirmativa correta.
b) Há duas afirmativas corretas.
c) Há três afirmativas corretas.
d) Há quatro afirmativas corretas.
23 - Que número aciona o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) nas cidades conveniadas?
a) 190.
b) 191.
c) 192.
d) 193.
24 - Qual das seguintes situações é considerada uma condição adversa?
a) Dirigir defensivamente.
b) Dirigir com atenção.
c) Dirigir com cautela.
d) Dirigir cansado.
25 - O bom motorista defensivo:
a) Tenta evitar acidentes.
b) Chega sempre primeiro.
c) É o mais habilidoso, por isto tem prioridade sobre os demais.
d) Pode dirigir falando ao celular, pois seu nível de atenção é altíssimo.
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26 - O bom condutor e cidadão respeita, exceto:
a) As leis de trânsito.
c) As placas de sinalização.
b) O direito dos outros condutores.
d) O seu próprio ego e prioridades.
27 - Nos veículos automotores o Termômetro:
a) Indica quantos quilômetros o veículo percorreu desde a fabricação.
b) Indica a distância percorrida desde a última vez em que o mesmo foi zerado.
c) Indica a quantidade aproximada de combustível.
d) Indica a temperatura de água de arrefecimento do motor.
28 - Nos veículos automotores os painéis podem ser:
I - Mecânicos.
II - Eletromecânicos.
III - Eletrônicos.
IV - Mecatrônicos.
Assinale a alternativa correta:
a) Há uma resposta correta.
c) Há três respostas corretas.
b) Há duas respostas corretas.
d) Todas estão corretas.
29 - No Código de Trânsito Brasileiro o que é considerado uma ultrapassagem?
a) É o movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via.
b) Consiste em transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.
c) É o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na
mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.

30 - Em veículos automotores qual o nome correto desde símbolo
a) Odômetro.
c) Velocímetro.
b) Tacômetro.
d) Conta-Giros.

?

31 - Para obter a Permissão para Dirigir qual dos seguintes requisitos é obrigatório?
I - Ser penalmente imputável.
II - Saber ler e escrever.
III - Possuir documento de identidade.
IV - Possuir Cadastro de Pessoa Física.
Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
32 - Qual das seguintes infrações de trânsito não é considerada de natureza grave?
a) Transitar na contra mão, em vias de sentido duplo.
b) Transitar na contra mão, em vias de sentido único.
c) Transitar de ré em trechos longos ou com perigo.
d) Transitar sem manter distância segura lateral ou frontal dos demais veículos ou do bordo da via.
33 - Segundo a Resolução 432/13 do CONTRAN, qual a concentração de álcool por litro de sangue que pode
levar o condutor a ser detido por um período de 6 meses a 3 anos?
a) 0.05 decigramas.
c) 0,2 decigramas.
b) 0.34 decigramas.
d) 0,6 decigramas.
34 - Categoria que permite dirigir máquinas agrícolas e veículos de carga com mais de 3.500 kg de PBT com ou
sem reboque, desde que o reboque pese menos de 6.000 kg de PBT:
a) A.
b) B.
c) C.
d) G.
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35 - Dirigir sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa ou que gere dependência constitui:
a) Multa gravíssima com seu valor multiplicado por 3 vezes, recolhimento da CNH, retenção do veículo e suspensão do
direito de dirigir por 12 meses.
b) Multa gravíssima com seu valor multiplicado por 5 vezes, recolhimento da CNH, retenção do veículo e suspensão do
direito de dirigir por 12 meses.
c) Multa gravíssima com seu valor multiplicado por 7 vezes, recolhimento da CNH, retenção do veículo e suspensão do
direito de dirigir por 12 meses.
d) Multa gravíssima com seu valor multiplicado por 10 vezes, recolhimento da CNH, retenção do veículo e suspensão
do direito de dirigir por 12 meses.
36 - Pela atual legislação de trânsito brasileira os semáforos podem ser pré-dispostos tanto na horizontal, quanto
verticalmente. Na seguinte ilustração a cor verde é utilizada nas posições:

a) 1 e 4.
b) 2 e 5.

c) 3 e 6.
d) 1 e 6.

37 - Classificação de Vias Urbanas (Art. 60 e anexo I do CTB). Vias Locais:
a) Não possuem cruzamentos diretos, nem semáforos, nem travessia de pedestres em nível (diretamente sobre a pista de
rolamento).
b) Ligam diferentes regiões de uma cidade, com cruzamentos ou interseções geralmente controlados por semáforos.
c) Distribuem o trânsito dentro das regiões da cidade e dão acesso a vias de maior porte.
d) Vias de trânsito local, com cruzamentos geralmente sem semáforos.
38 - Indique a placa de regulamentação que significa ‘proibido trânsito de motocicletas, motonetas e
ciclomotores’:

a)

.

c)

b)

.

d)

.

.

39 - Aquele condutor que deixa seu passageiro sem utilizar o cinto de segurança comete uma infração de
natureza:
a) Leve.
c) Grave.
b) Média.
d) Gravíssima.
40 - Qual a idade mínima para poder candidatar-se a primeira Carteira Nacional de Habilitação?
a) 16 anos.
b) 17 anos.
c) 18 anos.
d) 21 anos.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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