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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de Identificação e o Cartão 
Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com Nome, Nº de Inscrição e Assinatura. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 25, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 
 

 
 

Formas Incorretas:  
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, 
rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após transcorrido 
30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal de 
sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para conferir 
com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferirem os Gabaritos, assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação, 
os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 24 de novembro de 2013, após as 
21h00min, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 25 a 29 de novembro de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
O fragmento da obra de Fagundes Varela, dedicado ao 
filho Emiliano, servirá como base para responder as 
questões 01 a 05: 
 

Cântico do calvário 

(À memória de meu filho morto a 11 de dezembro de 
1863) 

Eras na vida a pomba predileta 
Que sobre um mar de angústias conduzia 

O ramo da esperança. Eras a estrela 
Que entre as névoas do inverno cintilava 

Apontando o caminho ao pegureiro. 
Eras a messe de um dourado estio. 
Eras o idílio de um amor sublime. 

Eras a glória, a inspiração, a pátria, 
O porvir de teu pai! - Ah! no entanto, 

Pomba, - varou-te a flecha do destino! 
Astro, - engoliu-te o temporal do norte! 

Teto, - caíste!- Crença, já não vives!  
Correi, correi, oh! lágrimas saudosas, 

Legado acerbo da ventura extinta, 
Dúbios archotes que a tremer clareiam 
A lousa fria de um sonhar que é morto! 

[...] 
São mortos para mim da noite os fachos, 
Mas Deus vos faz brilhar, lágrimas santas, 

E à vossa luz caminharei nos ermos! 
Estrelas do sofrer, gotas de mágoa, 

Brando orvalho do céu! Sede benditas! 
Oh! filho de minh'alma! Última rosa 

Que neste solo ingrato vicejava! 
Minha esperança amargamente doce! 

[...] 
 VARELA, Fagundes. Poesia Brasileira – Romantismo. 9 

ed. São Paulo: Ática, 1999. 
 
01) Use V para verdadeiro e F para falso, de acordo com 
as informações do fragmento lido: 
 
(    ) O poeta faz uma descrição controversa sobre o 
filho morto. 
(    ) A morte é comparada a um temporal do norte. 
(  ) É possível perceber o pessimismo do autor em 
relação à vida, uma das características do mal-do-
século. 
(   ) A esperança é comparada a uma estrela que 
cintilava no inverno. 
 
A sequência correta é: 
 
a) F-V-F-F 
b) V-F-F-V 
c) V-V-V-F 
d) F-V-V-F 
e) F-F-V-V 
 

02) Qual é a figura de linguagem predominante no 
poema: 
 
a) pleonasmo 
b) eufemismo 
c) hipérbole 
d) antítese 
e) metáfora 
 
03) “Eras a messe de um dourado estio.” Substituindo a 
palavra sublinhada sem acarretar prejuízo de sentido 
ao texto, temos: 
 
a) Eras a messe de um dourado futuro. 
b) Eras a messe de um dourado verão. 
c) Eras a messe de um dourado porvir. 
d) Eras a messe de um dourado amanhecer. 
e) Eras a messe de um dourado entardecer. 
 
04) Calvário é conhecido como o local onde Cristo foi 
crucificado. Mas, no título do poema é utilizada a 
palavra “calvário” como substantivo comum. O 
processo de mudança de um substantivo próprio para 
um substantivo comum é denominado: 
 
a) derivação imprópria. 
b) derivação parassintética. 
c) derivação regressiva. 
d) aglutinação. 
e) justaposição. 
 
05) “E à vossa luz caminharei nos ermos!” Todas as 
assertivas abaixo usam o acento indicador de crase 
corretamente, EXCETO: 
 
a) Não tivemos acesso à Casa da Moeda. 
b) Após muitos dias Marco Polo chegou à terra dos 

monges. 
c) A direção resolveu fechar o museu à visitas. 
d) Chegamos à cidade a meia-noite. 
e) Os jogadores atribuíram a derrota à má sorte. 
 

Matemática 

 
06) O valor de 22 + 20 é igual a: 
 
a) 6 
b) 7 
c) 3 
d) 5 
e) 9 
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07) Um quadrado possui área de 4m2, então seu 
perímetro é em metros de: 
 
a) 8 
b) 16 
c) 20 
d) 18 
e) 2 
 
 
 

08) Pode-se afirmar que ( �
�
+ 0,5 ) é igual a: 

 
a) 3 
b) 2 
c) 0,25 
d) 4 
e) 1 
 
 
 
09) Quantos metros estão contidos em 300 
centímetros? 
 
a) 1,5 
b) 3 
c) 8 
d) 4 
e) 2,5 
 
 
 
10) Um triângulo retângulo possui catetos valendo 3 e 
4cm, então a hipotenusa desse triângulo é igual a, em 
cm: 
 
a) 7 
b) 2 
c) 5,5 
d) 5 
e) 6,5 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11) O Município de Doutor Maurício Cardoso (RS) está 
situado às margens do: 
 
a) Rio das Antas. 
b) Rio Pinhais. 
c) Rio Uruguai. 
d) Rio Dourado. 
e) Rio Gravataí. 
 

12) Através da Lei Municipal 1116/2006 foi instituído 
Patrono do Município de Doutor Maurício Cardoso (RS) 
o Sr.: 
 
a) Celso Maurício Cardoso. 
b) Joaquim Maurício Cardoso. 
c) Pedro Maurício Cardoso. 
d) João Maurício Cardoso. 
e) Carlos Maurício Cardoso. 
 
13) Qual é o nome do atual Governador do Estado do 
Rio Grande do Sul? 
 
a) Tarso Genro. 
b) Yeda Crusius. 
c) Germano Rigotto. 
d) Olívio Dutra. 
e) Antônio Britto. 
 
14) Recentemente o Ministério da Saúde anunciou a 
ampliação da idade máxima para doação de sangue no 
Brasil, o que amplia em dois milhões o público 
potencial de doadores. A atual faixa etária para doação 
é de 16 a 67 anos. Países como EUA, França e Espanha 
já trabalham com a faixa etária maior. A idade máxima 
permitida passou para: 
 
a) 69 anos. 
b) 75 anos. 
c) 79 anos. 
d) 85 anos. 
e) 89 anos. 
 
15) Recentemente uma trágica informação tomou 
conta dos noticiários, quando o corpo de um garoto de 
três anos, desaparecido desde terça-feira - 5/11, foi 
encontrado no início da tarde de domingo - 10/11 no 
rio Pardo, em Barretos, a 150 quilômetros de Ribeirão 
Preto (313 km de São Paulo). Embora tenha sido 
encontrado no rio, a Polícia Civil informou que exames 
preliminares feitos pelo IML (Instituto Médico Legal) 
descartaram que o menino tenha morrido afogado, já 
que não havia água em seus pulmões. Uma das 
hipóteses levantadas pela polícia é que ele tenha sido 
jogado já sem vida no córrego Tanquinho, que fica a 
200 metros da casa da família, no Jardim 
Independência e, de lá, tenha sido levado até o ribeirão 
Preto, que é afluente do Pardo. Estamos falando do 
caso do menino: 
 
a) Gabriel Nardoni. 
b) Rafael dos Anjos. 
c) Marcelo Pesseghini. 
d) Joaquim Ponte Marques. 
e) Arthur Pietro Neves da Silva. 
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Conteúdos Específicos 

 
16) A Lei 9.394/96 dispõe sobre: 
 
a) O Estatuto da Criança e do Adolescente. 
b) As Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
c) O Código de Trânsito Brasileiro. 
d) O Sistema Único de Saúde. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
17) De acordo com o art. 13 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, os casos de suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao 
____________________ da respectiva localidade, sem 
prejuízo de outras providências legais. Assinale a 
alternativa que completa corretamente o trecho acima: 
 
a) Conselho Tutelar. 
b) Delegado de Polícia. 
c) Ministério Público. 
d) Juiz de Direito. 
e) Prefeito Municipal. 
 
18) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), podemos afirmar que: 
 

I. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, 
veículos e animais, para circulação, parada, 
estacionamento e operação de carga e descarga. 

II. Trânsito em condições seguras é um direito de 
todos. 

III. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito 
respondem por danos causados ao cidadão em 
virtude de ação, omissão ou erro. 

IV. Será dada prioridade à segurança, defesa e 
preservação da vida e do meio ambiente. 

 
a) Somente II, III e IV estão corretos. 
b) Somente II e IV estão corretos. 
c) Somente I e II estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
e) Todos estão corretos. 
  
19) São órgãos normativos do Sistema Nacional de 
Trânsito - SNT: 
 

I. CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. 
II. CETRAN - Conselho Estadual de Trânsito. 

III. CONTRADIFE - Conselho de Trânsito do Distrito 
Federal. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 

20) A velocidade máxima permitida nas vias urbanas 
coletoras é de: 
 
a) 30 km/h. 
b) 40 km/h. 
c) 60 km/h. 
d) 80 km/h. 
e) 110 km/h. 
 
21) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), podemos afirmar que: 
 

I. Passageiros menores de 10 anos devem ocupar o 
banco traseiro, usando individualmente cinto de 
segurança e equipamento de retenção adequado à 
sua idade, peso e altura. 

II. Em motocicletas é permitido transportar crianças 
menores de 7 anos. 

III. É proibido transitar com qualquer parte do corpo 
do condutor ou do passageiro para fora do veículo. 

 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente II está correto. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
22) Qual é o telefone de emergência da Polícia 
Rodoviária Federal? 
 
a) 190. 
b) 191. 
c) 192. 
d) 193. 
e) 199. 
 
23) Caso ocorra um acidente com vítima, qual é a 
primeira providência que deve ser tomada? 
 
a) Remover a vítima do local. 
b) Anotar a(s) placa(s) do(s) veículo(s) envolvido(s). 
c) Sinalizar o local. 
d) Entrar em contato com a família da vítima. 
e) Iniciar imediatamente os primeiros socorros. 
 
24) A placa de sinalização de advertência abaixo 
significa: 
 

 
a) Trânsito de pedestres. 
b) Passagem sinalizada de pedestres. 
c) Área escolar. 
d) Passagem sinalizada de escolares. 
e) Crianças. 
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25) (INFORMÁTICA) No Windows 7, posicionando o 
cursor na seta em frente a palavra Desligar (figura 
abaixo), abre-se um menu onde é possível escolher 
algumas opções, dentre elas uma chamada de 
BLOQUEAR. Nesse caso o computador: 
 

 
 

a) Retorna para área de trabalho e é possível escolher 
outro usuário, sem encerrar a seção iniciada, caso o 
computador tenha duas ou mais contas. 

b) Encerra a seção iniciada e retorna para área de 
trabalho e pode-se escolher outro usuário, caso o 
computador tenha duas ou mais contas. 

c) Mantém a seção iniciada, mas bloqueia as ações no 
computador; para retornar é preciso digitar a senha 
do atual usuário. 

d) Encerra o Windows e o reinicia. 
e) Fica aparentemente desligado (sem barulho, sem 

luzes), com baixíssimo consumo de energia, podendo 
retornar rapidamente ao trabalho, bastando para isso 
religá-lo. 

 
 
 
 
 
 




