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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! 
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O carnaval e o menino 
Carlos Heitor Cony 

 
1º “No grande teatro da vida/ vão levar mais uma vez/ a revista colossal;/ pierrô, arlequim, colombina/ 
vão a preços populares/ repetir o carnaval.” 
2º Taí a quadrinha de antigamente – eu era menino e esperava o carnaval com certo temor, medo dos 
mascarados e, ao mesmo tempo, vontade de ser um deles. 
3º Até que fui – e não apenas durante o carnaval. Grudei ....... cara várias máscaras – e se não obtive 
poder e glória, ao menos sobrevivi ......... meu canto, fazendo um tipo de carnaval a meu modo, véspera de 
cinzas. 
4º Já encarei de tudo. Desde os retiros espirituais no seminário (segundo as santas regras de Santo 
Afonso Maria de Ligório), até retiro forçado na cela da Polícia Especial. 
5º Também fui a outros folguedos. Para opróbrio dos meus descendentes, saí de morcego assustando 
outras crianças em Paquetá. Minha mãe havia feito complicada fantasia de chinês (ou japonês, dava na 
mesma), cuja atração era o chapéu de cartolina, em óbvio feitio de chapéu chinês. 
6º Tomaram meu silêncio como aprovação. Suei frio ao me imaginar com aquele chapéu, mas aí o 
meu irmão virou a mesa: ele ia sair de reles marinheiro americano (não era bem uma fantasia mas um 
quebra-galho carnavalesco); urinou em cima do meu chapéu chinês. 
7º Não havia tempo para a fabricação de um artefato elaborado como aquele. O pai deu-lhe uns 
safanões por conta do chapéu e de outras patifarias genéricas e acumuladas. 
8º Minha mãe foi ....... armarinho, comprou pano preto, a horrível máscara que cheirava a papelão e 
cola – e assim passeei os três dias pelas ruas cheias de sol de Paquetá, dando susto nas crianças que 
conhecia e evitando aquelas que não conhecia: podiam ser mais fortes do que eu e aí o sovado seria eu. 
9º Quando a tarde caía, botava a máscara para trás da cabeça, sentindo-me ____________, 
perguntando-me sem resposta: quem foi o cretino que inventou essas coisas? Em casa, queriam saber se 
eu havia gostado. Respondia que sim. 
10 Ao pisar no chão firme, o rancho renascia de seu cansaço e se arrastava uma vez mais na marcha-
hino que louva a ilha: “Paquetá é um céu profundo/ que começa neste mundo/ mas não sabe onde acabar”. 
O ritmo era mais lento e as luzes ficavam mais tristes dentro da madrugada. Longe, o faroleiro do Xeréu 
apagava seu _______ vermelho: era outro dia. 
11 Vestia o morcego outra vez, a máscara com cheiro de papelão e cola, e eu sozinho, eu-morcego, 
batendo as ruas cheias de sol, encontrava outros morcegos, uma espécie de fantasia oficial dos meninos de 
Paquetá. 
12 E sentia frio na espinha quando esbarrava com uma caveira ou em uma bruxa,  de ___________ 
branca e encardida, a cruz preta nas costas; devia ser um garoto igual a mim, mas nunca se sabe, e esta 
dúvida me perseguia a tarde inteira, por que botam caveiras nas ruas do carnaval? 
13 E eu não entendia o grande teatro da vida (tampouco o entendo agora), nem pierrô com seu branco 
rosto banhado de luar. E quando tirava a máscara, ela estava molhada de suor, um suor tão salgado que 
parecia lágrima. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo, 24 fev. 1998, p. 3-2. 

 
01 - Preencha as lacunas que completa corretamente as linhas contínuas do texto: 
a) amaudissoado – faixo – camisola. 
b) amaldiçoado – facho – camisola. 
c) amaudiçoado – faixo – camizola. 
d) amaldissoado – faxo – camizola. 
 
02 - A maioria das vezes os termos regentes prendem-se aos termos regidos por uma proposição. 
Assinale a alternativa cujas preposições preenchem corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
do texto: 
a) na – do – até o.    c) na – no – ao. 
b) de – sobre – no.    d) sobre – em – para o. 
 
03 - No que se refere à concordância nominal assinale a alternativa que admite forma singular e 
plural: 
a) Bastantes pessoas estavam fantasiadas de morcego. 
b) Custam caro as fantasias de pierrô. 
c) Dançavam pierrô e arlequim felizes, nas ruas de Paquetá. 
d) Nas ruas, caveira e bruxas assustadoras perseguiam os meninos. 
 
04 - Assinale a alternativa em que os substantivos estão no plural correto: 
a) papelãos – irmãos. 
b) atrações – fabricaçãos. 
c) papelões – aprovaçãos. 
d) irmãos – chãos. 
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05 - Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma razão que “silêncio”: 
a) glória. 
b) pierrô. 
c) véspera. 
d) paquetá. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o termo grifado está substituído incorretamente pelo pronome 
correspondente: 
a) Não obtive poder e glória – Não os obtive. 
b) Tomaram meu silêncio como aprovação. – Tomaram-no como aprovação. 
c) Repetir o carnaval – Repeti-lo. 
d) Não entendo o grande teatro da vida – Não lhe entendo. 
 
07 - Analise os sinônimos de algumas palavras do texto: 
I - opróbrio (5° parágrafo) – vergonha. 
II - feitio (5º parágrafo) – formato. 
III - reles (6º parágrafo) – desprezível. 
Quais deles não causariam prejuízo de significado ao texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
08 - Assinale a alternativa em que o plural dos substantivos compostos se faz da mesma forma que 
“quebra-galho”: 
a) gentil-homem. 
b) guarda-chuva. 
c) quinta-feira. 
d) obra-prima. 
 
09 - Os parênteses utilizados no 6º parágrafo do texto assinalam: 
a) O valor significativo da fantasia. 
b) A conclusão da afirmativa anterior. 
c) Um segmento explicativo. 
d) Os termos deslocados no período. 
 
10 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) che-i-ra-va. 
b) ma-ri-nhe-i-ro. 
c) te-a-tro. 
d) es-pé-ci-e. 
 
11 - Fábio possui um terreno cujo comprimento mede 4 metros a mais que a largura. Sabe-se que a 
área desse terreno mede 256 m2. O semiperímetro desse terreno mede: 
a) 9 metros. 
b) 18 metros. 
c) 36 metros. 
d) 72 metros. 
 
12 - Para fazer um calçamento com 250 m de largura e 3 km de comprimento, uma equipe de 
operários levou 24 dias. Se a largura desse calçamento fosse 20% menor, e o comprimento igual a 
5/6 do comprimento original, essa mesma equipe de operários faria o calçamento em: 
a) 16 dias. 
b) 15 dias. 
c) 14 dias. 
d) 12 dias. 
 
13 - Num grupo constituído por 216 pessoas, sabe-se que 1/8 delas tomam café e também tomam 
leite, 37,5% tomam leite, 3/4 tomam café, e o restante (se houver) não tomam café nem leite. Assinale 
a alternativa incorreta: 
a) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas café é igual a 135. 
b) Todas as pessoas desse grupo tomam café ou leite. 
c) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas leite é igual a 54. 
d) O número de pessoas desse grupo que não tomam café nem leite é igual a 27. 
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14 - Um cilindro circular reto é seccionado, a partir de uma de suas bordas, por um corte cujo ângulo 
de inclinação ���� mede 45º com a correspondente horizontal, conforme ilustrado na figura que segue: 

 
Sabe-se que o diâmetro da base desse cilindro mede 15 cm, e que sua altura é de 60 cm. O volume 
do cilindro seccionado, ou seja, da parte sombreada da figura acima, é igual a: 
a) aproximadamente 2530π cm

3
. 

b) aproximadamente 2950π cm
3
. 

c) 3375π cm
3
. 

d) 13500 π cm
3
. 

 
15 - Ana desenhou um triângulo retângulo ABC, cuja base é a hipotenusa , e cujos catetos medem 
12 cm e 16 cm, como indicado na figura que segue: 

 
A altura h desse triângulo mede: 
a) 20 cm. 
b) 11,4 cm. 
c) 9,6 cm. 
d) 7,2 cm. 
 
16 - Até 1.964 não havia a figura do Vice-Prefeito em nosso município, quem foi o primeiro cidadão a 
assumir este posto em Astorga? 
a) Benedito Pereira da Silva.   c) Guerino Guandalini. 
b) Carlos José Anunciação.   d) Lorival de Moura. 
 
17 - Chegou à Presidência da República através do voto indireto: 
a) Fernando Collor de Mello. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) Itamar franco. 
d) José Sarney. 
 
18 - Dia 20 de Novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Esta data foi escolhida por lembrar: 
a) A alforria de Zumbi dos Palmares. 
b) A chegada de Zumbi dos Palmares ao Brasil. 
c) A morte de Zumbi dos Palmares. 
d) O nascimento Zumbi dos Palmares. 
 
19 - Na próxima sexta-feira comemoraremos a Proclamação da República, quem foi o protagonista 
deste ato histórico? 
a) Deodoro da Fonseca.   c) Duque de Caxias. 
b) Dom Pedro I.     d) Floriano Peixoto. 
 
20 - O carro chefe da economia do município de Astorga é o setor: 
a) Agrícola. 
b) Comercial. 
c) De serviços. 
d) Industrial. 
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21 - Em um acidentado o ferimento esguicha sangue no mesmo ritmo da pulsação. Isto indica que 
ocorreu um corte de: 
a) Uma veia.     c) Um nervo. 
b) Uma artéria.     d) Um tendão. 
 
22 - Quando nos depararmos com uma convulsão, devemos: 
a) Abrir a boca da vítima e colocar um pano para evitar que ela morda a língua. 
b) Não interferir porque isto passa espontaneamente. 
c) Pedir ajuda de outras pessoas e tentar imobilizá-la, segurando-a firmemente sobre o chão. 
d) Abrir as vestes para melhorar a respiração, sacudindo-a para tirá-la do transe. 
 
23 - Uma vítima de acidente não tem movimentos respiratórios e nem pulsação. Você: 
a) Chama o IML. 
b) Verifica os documentos da vítima e chama os familiares. 
c) Inicia imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar. 
d) Verifica se a vítima está quente ou fria. 
 
24 - Fazem parte do sistema de arrefecimento de um veículo, exceto: 
a) Mangueira.     c) Radiador. 
b) Ventoinha.     d) Bateria. 
 
25 - Nos veículos automotores o Hodômetro parcial indica:  
a) Indica quantos quilômetros o veículo percorreu desde a fabricação. 
b) Indica a distância percorrida desde a última vez que foi zerado. 
c) Indica a quantidade aproximada de combustível. 
d) Indica a temperatura de água de arrefecimento do motor. 
 
26 - Respeitar os direitos das outras pessoas e condutores é uma dádiva e deve ser aplicável: 
a) Por todos os envolvidos no trânsito. 
b) Apenas a condutores de veículo. 
c) Apenas a pedestres em geral. 
d) Apenas aos profissionais do trânsito (policiais e profissionais de autoescola). 
 
27 - CTB. Fenômeno pelo qual os pneus não conseguem remover a lamina de água, e pode levar o 
condutor a perder o controle do veículo: 
a) Aquífera.     c) Esquiplanagem. 
b) Aquaplanagem.    d) Autoplanagem. 
 
28 - CTB – Código de Trânsito Brasileiro. Estudos demonstram que segundo a direção defensiva: em 
caso de acidentes, o uso correto do cinto de segurança pode aumentar em até ___ vezes a chance 
de sobrevivência dos ocupantes. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
a) 2.      c) 15. 
b) 10.      d) 25. 
 
29 - No Código de Trânsito Brasileiro 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 é chamado de: 
a) Deslocamento.    c) Passagem. 
b) Ultrapassagem.    d) Deslocação. 
 
30 - Qual das seguintes infrações não é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro? 
a) Ausência, violação, falsificação ou falta de legibilidade, das placas, do lacre e do número do chassi. 
b) Prestar falsa declaração de domicílio a órgão executivo de trânsito. 
c) Falsificar ou adulterar documento de habilitação. 
d) Não registrar transferência de categoria ou propriedade em 30 dias. 
 
31 - Comete uma infração aquele motorista que: 
a) Dirigi defensivamente.   c) Dirigi respeitando as leis de trânsito. 
b) Dirigi com cautela.    d) Dirigi desrespeitando as leis de trânsito. 
 
32 - Algumas das infrações gravíssimas acarretam Suspensão do Direito de Dirigir. Entre elas 
podemos citar, exceto: 
a) Dirigir sem cinto de segurança. 
b) Praticar rachas. 
c) Dirigir embriagado. 
d) Ultrapassar 50% ou mais da velocidade máxima permitida para a via. 
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33 - Classificação de Vias Urbanas (Art. 60 e anexo I do CTB); Vias de Trânsito Rápido: 
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. 
 
34 - Qual dos requisitos a seguir impede o candidato de obter a Carteira Nacional de Habilitação? 
a) Ser penalmente inimputável.   c) Possuir documento de identificação. 
b) Saber ler e escrever.    d) Ser penalmente imputável. 
 
35 - Na atual legislação de Trânsito brasileira, qual a maior graduação da Carteira Nacional de 
Habilitação? 
a) C.     c) E. 
b) D.     d) F. 
 
36 - Segundo a Resolução 432/13 do CONTRAN, qual a concentração de álcool por litro de ar que 
pode levar o condutor a ser detido por um período de 6 meses a 3 anos de detenção? 
a) 0.05 decigramas.    c) 0,1 decigramas. 
b) 0.34 decigramas.    d) 0,6 decigramas. 
 
37 - Qual o significado da sigla CETRAN? 
a) Contrato de Trânsito.    c) Departamento de Trânsito. 
b) Conselho Estadual de Trânsito.  d) Departamento Estadual de Trânsito. 
 
38 - Os direitos e obrigações do cidadão no trânsito são claramente definidos no Código de Trânsito 
Brasileiro, são seus direitos, exceto: 
a) Transitar sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito.  
b) Utilizar vias seguras e sinalizadas.  
c) Sugerir alterações a qualquer artigo ou norma do Código de Trânsito Brasileiro e receber resposta, bem 
como solicitar alterações em sinalização, fiscalização e equipamentos de segurança e ser atendido ou 
receber resposta. 
d) Cobrar das autoridades a educação para o trânsito, que é prioridade definida do Código de Trânsito 
Brasileiro. 
 
39 - São objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, exceto: 
a) Segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental e educação. 
b) Padronização de critérios técnicos, administrativos e financeiros. 
c) Fluxo de dados. 
d) Fluxo de caixa.  
 
40 - Na transferência de propriedade de veículo é dever do vendedor: 
I - Comunicar venda ao DETRAN por escrito, em até 30 dias.  
II - Assinar a ATPV e reconhecer firma presencialmente em cartório. 
III - Encaminhar os documentos necessários à transferência de propriedade, junto ao DETRAN ou 
CIRETRAN. 
IV - Preencher o recibo – ATPV (autorização para transferência de propriedade de veículo) que 
consta no verso do CRV com letra legível, datar, assinar e reconhecer firma presencialmente em 
cartório. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
 

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 




