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COnheCIMenTOS
BáSICOS

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.

 Uma lenda antiga conta que, certa vez, um índio 
chamado Jaguarari estava pescando tucunaré quando 
enxergou uma moça boiando no rio. Era a coisa mais linda 
que o rapaz já tinha visto na vida. Os cabelos da moça 
tinham a cor das flores e das plantas. Sua boca tinha o 
brilho do sol. A lenda diz que os pássaros ficavam em 
silêncio quando a moça cantava. Até as cachoeiras paravam 
de correr para não atrapalhar seu canto. A tal moça era a 
Iara. Segundo a lenda, Iara abriu os braços para Jaguarari, 
sorriu e desapareceu no escuro profundo. Desde aquele dia, 
Jaguarari nunca mais foi o mesmo. Um dia, desesperado, 
pegou a canoa e partiu para o meio do rio. Dizem que a 
Iara apareceu, Jaguarari mergulhou com ela e nunca mais 
voltou.

Ricardo Azevedo. A Iara. In: Armazém do Folclore. São Paulo: Ática, 2004 
(com adaptações).

Questão 1

A respeito dos aspectos lingüísticos do texto, assinale a 
opção correta.

(A) A palavra “Jaguarari” (linha 2) é polissílaba.
(B) A palavra “tucunaré” (linha 2) é paroxítona.
(C) O trecho “Sua boca tinha o brilho do sol” (linhas 5 e 6) 

é um exemplo de denotação.
(D) Pode-se inserir uma vírgula após “Sua boca” (linha 5) 

sem acarretar erro gramatical ou alterar o sentido da 
frase.

Questão 2

Acerca dos aspectos lingüísticos e das idéias do texto, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – O termo “Segundo” (linha 9) é um numeral.
II – A palavra “desapareceu” (linha 10) é separada da 

seguinte maneira: des-a-pa-re-ceu.
III – A forma verbal “foi” (linha 11) refere-se a “Desde 

aquele dia” (linha 10).

A seqüência correta é:

(A) V, F, V.
(B) F, F, F.
(C) V, V, F.
(D) F, V, V.

_________________________________________________

Leia o texto abaixo para responder às questões 3 e 4.

 A grande importância do camu-camu como alimento 
deve-se ao seu elevado teor de vitamina C, bastante 
superior à maioria das plantas cultivadas: a quantidade de 
ácido ascórbico do camu-camu é 2 vezes maior que a da 
acerola; 13 vezes maior que a do caju; e 65 vezes maior 
que a do limão.

Camu-camu. Internet: www.amazonia.org.br. Acesso em 10/3/2008
(com adaptações).

Questão 3

De acordo com o texto, o camu-camu é

(A) composto apenas de vitamina C.
(B) o alimento mais rico em vitamina C já encontrado.
(C) composto de alto teor de ácido ascórbico.
(D) 13 vezes maior que o caju.

Questão 4

Acerca dos aspectos lingüísticos e gramaticais do texto, 

julgue os itens abaixo e, a seguir, assinale a opção 

correta.

I – Na linha 3, o termo “cultivadas” está no plural para 

concordar com “plantas”.

II – As palavras “alimento” (linha 1) e “plantas” (linha 3) 

não pertencem à mesma classe gramatical.

III – No trecho que vai de “2 vezes maior” (linha 4) até “do 

limão” (linha 6) há idéia de comparação.

(A) V, F, F

(B) F, V, F.

(C) V, F, V.

(D) F, V, V.

Questão 5

Os estados do Pará e de Rondônia estão entre os mais 

atingidos pelo desmatamento. Sabendo-se que existe 

uma relação entre desmatamento e produção econômica, 

é correto afirmar que:

(A) a tecnologia aumentou a produção de soja e diminuiu 

o desmatamento.

(B) em anos de maior atividade econômica, aumenta-se 

a área desmatada; e em anos de menor atividade 

econômica, diminui-se a área desmatada.

(C) o desmatamento tem diminuído porque as grandes 

empresas têm plantado árvores em grande quantidade.

(D) o desmatamento diminuiu porque as principais 

madeireiras deixaram de obter lucro.

Questão 6

nas últimas décadas, o estado do Pará tem sido palco de 

grandes confrontos pela posse da terra. A figura central 

nesse quadro é o grileiro, que pode ser entendido como 

aquele que

(A) falsifica documentos e afirma ser proprietário de 

determinada área. Freqüentemente age de forma 

violenta, expulsando pessoas que já ocupam a área.

(B) é pago para cercar determinada área e expulsar seus 

ocupantes.

(C) é proprietário de terras públicas.

(D) ocupa exclusivamente terras públicas.

Questão 7

Hoje, a principal ameaça para a floresta amazônica é o 

desmatamento, que ocorre, principalmente, devido

(A) à criação de gado, responsável por três quartos dos 

cortes de árvores.

(B) ao efeito estufa.

(C) à exploração de minério.

(D) ao aquecimento global.
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Questão 8

Ao entrar em uma loja de roupas, João observou que alguns 
produtos estavam em promoção. ele encontrou pares de 
meias por R$3,50, camisetas por R$10,00 e bermudas  
por R$12,99 cada. Nesse contexto, é correto afirmar que:

(A) se João possui R$50,00, ele consegue comprar duas 
bermudas, duas camisetas, um par de meias e ainda 
lhe sobrarão R$0,52.

(B) se João pretende gastar no máximo R$35,00, 
conseguirá comprar duas bermudas, dois pares de 
meias e ainda lhe sobrarão R$3,02.

(C) se João possui R$65,00, conseguirá comprar três 
camisetas, dois pares de meias, duas bermudas e 
ainda lhe sobrarão R$3,02.

(D) com R$70,00 João poderia comprar três bermudas, 
três camisetas e um par de meias.

Questão 9

Um feirante deseja encaixotar 360 maçãs que serão 
transportadas em seu caminhão. Para transportar todas 
as maçãs ao mesmo tempo, é(são) necessária(s)

(A) uma dezena de caixas com capacidade para duas 
dúzias de maçãs.

(B) seis caixas com capacidade para cinco dúzias de 
maçãs.

(C) uma dúzia de caixas com capacidade para duas 
dezenas de maçãs.

(D) nove caixas com capacidade para três dúzias de 
maçãs.

Questão 10

Uma viagem de ônibus entre duas cidades, distantes 
850km uma da outra, é feita em duas etapas devido à 
parada para descanso e à troca de motorista. A primeira 
etapa da viagem é feita em 3h35min45seg. Considerando 
que a segunda etapa seja feita no dobro do tempo da 
primeira, assinale a opção correta.

(A) Se a parada durar 50 minutos, a viagem será feita em 
11h27min15seg.

(B) Se a parada durar apenas 10 minutos, a viagem será 
feita em 10h47min15seg.

(C) Se não houvesse a parada, a viagem seria feita em 
10h37min15seg.

(D) Se a parada for de 20 minutos, a viagem será feita em 
11h7min15seg.

rascunho

COnheCIMenTOS
eSPeCíFICOS

Considere o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para 
responder às questões de 11 a 25.

Questão 11

Paulo, motorista do governo do estado, foi solicitado para 
conduzir um trailer do programa Inclusão Digital até a 
praça da prefeitura onde ocorreria um evento. nessa 
situação, Paulo deverá ser habilitado na categoria

(A) B.
(B) D.
(C) E.
(D) C.

Questão 12

Considere a seguinte situação hipotética.

 O governo do Pará comprou veículos do tipo reboque 
e os distribuiu para as diversas secretarias.

nessa situação, de acordo com CTB e a Resolução 
n.º 14/1998 do Conselho nacional de Trânsito 
(Contran), todo os reboques deverão ter

(A) protetores das rodas traseiras.
(B) extintor de incêndio.
(C) lanterna de marcha à ré, de cor branca.
(D) velocímetro.

Questão 13

Luana, servidora do estado do Pará, foi transferida de 
Marabá para Belém. A expedição de um novo Certificado 
de Registro de Veículo para o carro de Luana, registrado 
em Marabá, mudando-o para Belém, será

(A) não obrigatória, pois Luana não mudará de estado.
(B) obrigatória, pois Luana mudará o Município de domicílio 

ou residência.
(C) não obrigatória, pois não houve mudança de categoria.
(D) obrigatória, pois houve mudança de propriedade.

Questão 14

Um exemplo de veículo classificado quanto à tração é o

(A) ciclomotor.
(B) automóvel.
(C) microônibus.
(D) automotor.

Questão 15

A sinalização que tem por finalidade alertar os usuários 
da via para condições potencialmente perigosas, 
indicando sua natureza, é a sinalização

(A) de regulamentação.
(B) de advertência.
(C) de indicação.
(D) auxiliar.
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Questão 16

Aplaca de regulamentação R-32 acima significa

(A) estacionamento permitido para ônibus.
(B) trânsito de ônibus à frente.
(C) circulação exclusiva de ônibus.
(D) ponto de ônibus.

Questão 17

Considere que Fernando está dirigindo em uma via de 
trânsito rápido e observa a placa de regulamentação 
R-7, ilustrada abaixo.

Essa placa significa

(A) proibido estacionamento de veículos.
(B) proibido ultrapassar.
(C) proibida a circulação de veículos.
(D) proibido o trânsito de veículos automotores.

Questão 18

Segundo os conceitos de direção defensiva, o acidente 
ocorrido por falta de conservação/manutenção do veículo 
tem como fator a

(A) imperícia.
(B) imprudência.
(C) negligência.
(D) ignorância.

Questão 19

Alessandra dirigia seu veículo, à noite, em uma via de 
mão dupla. Um veículo que vinha em sentido oposto 
estava com os faróis altos ligados, provocando o 
ofuscamento da visão de Alessandra. Segundo as regras 
de direção defensiva, o ofuscamento da visão provocado 
em Alessandra é uma condição adversa de

(A) tempo.
(B) via.
(C) trânsito.
(D) luz.

Questão 20

 Para que uma viagem (curta ou longa) transcorra sem 
acidente de trânsito, é preciso obedecer às normas, regras 
e regulamentos do CTB. A prática da direção defensiva faz 
parte disso. Porém, a direção defensiva necessária para 
evitar o acidente de trânsito requer alguns procedimentos. 

São procedimentos de prática defensiva:

I – conhecimento.
II – atenção.
III – previsão.
IV – decisão.
V – habilidade.

estão certos os itens

(A) I, II e III, apenas.
(B) I, II, III e IV, apenas.
(C) II, III, IV e V, apenas.
(D) I, II, III, IV e V.

Questão 21

João fez uma viagem de carro de Belém até Santarém 
e observou, na estrada, a placa de advertência A-21b, 
ilustrada a seguir.

Essa placa significa

(A) estreitamento de pista à esquerda.
(B) estreitamento de pista à direita.
(C) ponte estreita.
(D) estreitamento de pista ao centro.

Questão 22

Considerando as normas a serem obedecidas em trânsito 
de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A circulação será feita pelo lado esquerdo da via, 
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas.

II – O condutor deverá guardar distância de segurança 
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.

III – O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos 
acostamentos sempre será permitido.

IV – Quando uma pista de rolamento comportar várias 
faixas de circulação no mesmo sentido, as da esquerda 
são destinadas ao deslocamento dos veículos mais 
lentos e de maior porte.

A seqüência correta é:

(A) V, F, V, F.
(B) F, V, F, F.
(C) F, V, F, V.
(D) V, F, V, V.
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Questão 23

existe hoje uma grande preocupação com a emissão de 
gases poluentes. em relação aos combustíveis, é correto 
afirmar que o mais poluente é

(A) o diesel.
(B) o álcool.
(C) a gasolina comum.
(D) a gasolina aditivada.

Questão 24

Samuel, ao realizar a manutenção preventiva em seu 
veículo, verificou que as luzes de freio não estavam 
funcionando. Após pesquisar a pane, descobriu que 
o fusível relacionado a tais luzes estava queimado, e 
providenciou imediatamente a sua troca. entre os vários 
sistemas que compõem um veículo, os fusíveis estão 
relacionados diretamente ao

(A) sistema de ignição.
(B) sistema elétrico.
(C) sistema de arrefecimento.
(D) sistema de freios.

Questão 25

em relação aos primeiros socorros, assinale a opção que 
NÃO apresenta um tipo de respiração artificial.

(A) boca-aparelho
(B) boca a boca
(C) boca-máscara
(D) por aparelhos


