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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Leia o texto a seguir para responder às  
questões 1 e 2.

Com o que medirei a saudade?
Talvez pelo tempo
Quem sabe pela distância
Ou, pelo tamanho do vazio
Não sei...
Percebo que não existe instrumento
Que possa exercer essa função
Quem sabe devo medi-la
Com a dor que dilacera o meu coração...

In: http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.

(com adaptações). Acesso em 30/5/2010.

Questão 1

O texto acima trata claramente da dificuldade em se 
medir a saudade. O verso que melhor expressa essa 
ideia é

(A) “Talvez pelo tempo” (verso 2).
(B) “Quem sabe pela distância”(verso 3).
(C) “Percebo que não existe instrumento”(verso 6).
(D) “Com a dor que dilacera o meu coração”(verso 9).

Questão 2

Os versos “Quem sabe pela distância” e “Quem sabe 
devo medi-la” expressam o sentimento de 

(A) angústia.
(B) incerteza.
(C) dor.
(D) lamento.

Leia o texto a seguir para responder às  
questões 3 e 4.

 Atualmente, dispomos de vários instrumentos que 
nos permitem medir comprimentos. Mas, e há 4.000 anos, 
quando não existiam esses apetrechos? Como o homem 
fazia para medir comprimentos?
 Quando o homem começou a construir suas 
habitações e a desenvolver a agricultura, precisou criar 
meios de efetuar medições de seus espaços. Então, para 
medir comprimentos, o homem tomava a si próprio como 
referência: usava como padrão determinadas partes de seu 
corpo. Foi assim que surgiram a polegada, o palmo, o pé, 
a jarda, a braça, o passo. Alguns desses padrões ainda são 
usados até hoje.
 Uma curiosidade: há cerca de 4.000 anos, os egípcios 
usavam como padrão de medida de comprimento o cúbito, 
que é a distância do cotovelo à ponta dos dedos médios. 
Como as pessoas têm tamanhos diferentes, o cúbito variava 
de uma pessoa para outra, causando muitas confusões nos 
resultados das medidas. Os egípcios resolveram então fixar 
um padrão único: em lugar do próprio corpo, eles passaram 
a usar em suas medidas barras de pedra com o mesmo 
comprimento. Assim surgiu o cúbito-padrão.
 Na civilização egípcia, grande parte da população era 
de agricultores, os quais pagavam anualmente um imposto 
ao faraó. Essas terras precisavam ser medidas, pois o 
imposto era cobrado de acordo com a sua extensão. Como 
não era possível medir grandes extensões usando bastões 
de comprimento, eram utilizadas cordas, que continham 
nós igualmente espaçados. Assim foi a origem das trenas 
que são usadas hoje em dia.

In: http://www.mat.ufpb.br/lepac/jcm.htm (com adaptações).

Acesso em 30/5/2010.

Questão 3

Considerando os aspectos linguísticos do texto, julgue 
os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, 
em seguida, assinale a opção correta.

I – No texto, as palavras “instrumentos” (linha 1) e 
“apetrechos” (linha 3) são apresentadas como 
sinônimas.

II – Os termos “Atualmente” (linha 1) e “Quando”  
(linha 5) introduzem a ideia de tempo aos períodos 
que iniciam.

III – As formas verbais “tomava” (linha 8) e “usava” 
(linha 9) estão no singular porque concordam com a 
palavra “homem” (linha 8), assim como “pagavam” 
(linha 23) e “precisavam” (linha 24) estão no plural 
porque concordam com “agricultores” (linha 23).

A sequência correta é:

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

Questão 4

O pronome “eles” (linha 19) está empregado com a 
finalidade de substituir 

(A) “dedos médios” (linha 15).
(B) “tamanhos diferentes” (linha 16).
(C) “Os egípcios” (linha 18).
(D) “resultados das medidas” (linha 18).

Questão 5

 André, que planejava realizar um determinado 
concurso público, analisou algumas propostas de cursos 
preparatórios e relacionou as seguintes despesas: R$60,00 
de inscrição do concurso, R$380,00 de curso preparatório 
e R$15,00 de passagem de ônibus, por semana, para ir e 
voltar. 

Com base nessa situação, pode-se afirmar que, se o 
curso durar

(A) 10 semanas, sua despesa total será de R$530,00.
(B) 8 semanas, sua despesa total será de R$500,00.
(C) 4 semanas, sua despesa total será de R$500,00.
(D) 6 semanas, sua despesa total será de R$545,00.

Questão 6

Uma equipe de técnicos fiscalizou as caixas de uma 
determinada mercadoria, acondicionada na ausência do 
consumidor. Sabendo que cada uma delas pesava 20kg; 
que estavam sendo transportadas por 5 caminhões; e 
que cada caminhão armazenava uma dúzia de caixas, 
assinale a opção correta.

(A)  Cada caminhão transportava 220kg da mercadoria.
(B)  O peso total da mercadoria era superior a uma 

tonelada.
(C)  Se cada caminhão tivesse capacidade para transportar 

18 caixas, apenas 3 caminhões seriam necessários 
para transportar toda a mercadoria.

(D)  Ao todo, 5 dezenas de caixas da mercadoria foram 
fiscalizadas.
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Questão 7

 Catarina, ao recepcionar funcionários inscritos para o 
Curso Técnico de Formação de Agentes de Metrologia Legal 
e Avaliação da Conformidade, observou que as 3 salas, cuja 
capacidade é de 40 pessoas cada uma, não foram suficientes 
para comportar todos os inscritos no primeiro dia do curso. 
Ela verificou que faltaram cadeiras para 8 funcionários. 

Sabendo ainda que, do total daqueles que se inscreveram, 
86 eram homens, assinale a opção correta.  

(A) Foram inscritos 43 homens a mais do que o número de 
mulheres.

(B) O número de homens inscritos foi o dobro do número 
de mulheres.

(C) Foram inscritas 34 mulheres para o curso Técnico de 
Formação de Agentes de Metrologia.

(D) No total, 128 funcionários estavam presentes no 
primeiro dia do curso.

RAsCuNHo

Questão 8

A região conhecida como “arco do desmatamento” 

concentra a maior parte da destruição florestal na 

Amazônia. A respeito do desmatamento da Amazônia, 

assinale a opção correta.

(A) A região também é conhecida como “corredor central”, 

porque se estende por uma faixa territorial no Estado 

do Pará, situada entre Belém e Santarém.

(B) O “arco do desmatamento” nasceu devido à exploração 

mineral e agrícola excessiva em torno da cidade de 

Boa Vista, capital de Roraima.

(C) O desmatamento nessa região diminuiu graças às 

ações do Governo federal, restringindo-se apenas à 

faixa territorial ao longo da Transamazônica.

(D) O “arco do desmatamento” encontra-se em área 

localizada no sul da Amazônia e, atualmente, atinge 

também partes do Estado do Acre.

Questão 9

A respeito da economia do Estado do Pará, assinale a 

opção correta.

(A) A retomada do garimpo manual na região de Serra 

Pelada foi autorizada graças ao baixo impacto  

ambiental produzido pela atividade.

(B) O minério de ferro representa, atualmente, mais de 

um terço das exportações do Estado do Pará.

(C) Em razão da febre aftosa, o rebanho bovino do Pará se 

reduziu nos últimos 15 anos.

(D) Grandes obras de infraestrutura foram afetadas 

em razão da proibição de novos projetos de usinas 

hidrelétricas.

Questão 10

A questão fundiária e a destruição ambiental são temas 

constantes nos noticiários da região Norte e no Estado 

do Pará. A respeito desse assunto, assinale a opção 

correta.

(A) Na região Norte, o Pará é o estado menos afetado pelo 

desmatamento, em razão dos parques estaduais.

(B) Apesar dos esforços do Governo do Pará, o 

desmatamento no estado se acelerou na última 

década.  

(C) No Pará, há predomínio dos latifúndios, já que 1% das 

propriedades ocupam metade da área do estado.

(D) As propriedades rurais do estado foram legalizadas 

após décadas de conflito.
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CONHECIMENTOS 
ESPECíFICOS

Questão 11

Após assistir a uma palestra sobre normas de circulação, 
Lúcio não entendeu o significado da palavra trânsito. 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), trânsito 
é considerado como a utilização das vias 

(A) somente por pessoas e veículos.
(B) por pessoas, veículos e animais.
(C) somente por veículos automotores.
(D) somente por veículos automotores e de tração 

animal. 

Questão 12

Marcos, que é policial rodoviário, ensinou ao seu filho que 
a Polícia Rodoviária Federal compõe o Sistema Nacional 
de Trânsito. Ele explicou, ainda, que o Sistema Nacional 
de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades 

(A) somente da União.
(B) somente da União e dos estados.
(C) somente da União, dos estados e do Distrito Federal. 
(D) da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios.

Questão 13

Tiago é um motorista criterioso e procura seguir 
corretamente as normas de trânsito. Todavia, ele 
descumprirá a legislação de trânsito caso

(A) circule pelo lado direito da via e, excepcionalmente, 
com a devida sinalização, circule pelo lado esquerdo.

(B) dê preferência, em rotatória, ao condutor que estiver 
circulando por ela.

(C) circule pelo lado esquerdo da via e, excepcionalmente, 
com a devida sinalização, circule pelo lado direito.

(D) respeitando as demais normas de circulação previstas 
no art. n.º 26 do CTB, dê prioridade ao veículo 
precedido de batedores. 

Questão 14

Júlio deseja mudar a categoria de sua Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), pois deseja seguir a carreira 
de motorista. O CTB prevê alguns requisitos para a 
realização dessa mudança. Assim, caso Júlio pretenda 
habilitar-se na categoria

(A) “D”, deverá, além de atender a outros requisitos legais, 
ser maior de 21 anos e não ter cometido nenhuma 
infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias, durante os últimos doze meses.

(B) “C”, deverá estar habilitado, no mínimo, há dois 
anos na categoria “B”, independente de ter cometido 
infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias, durante os últimos doze meses.

(C) “D”, deverá estar habilitado, no mínimo, há um ano 
na categoria “B” e não ter cometido nenhuma infração 
grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações 
médias, durante os últimos doze meses.

(D) “E”, deverá estar habilitado, no mínimo, há três anos, 
na categoria “B” e não ter cometido nenhuma infração 
grave ou gravíssima, independente de ser reincidente 
em infrações médias, durante os últimos doze meses.

Questão 15

Ao ter seu veículo parado por um agente de trânsito, Olga 

ficou confusa, pois a luz verde do semáforo estava acesa 

e ela acreditava ser sua a preferência para passar. Sem 

saber se deveria obedecer ao semáforo ou à ordem do 

agente, Olga parou e não reclamou. Para solucionar esse 

tipo de problema, o CTB prevê ordens de prevalência. 

Com relação à ordem de prevalência classificada pelo 

CTB, assinale a opção correta.

(A) As normas de circulação sobre as ordens do agente de 

trânsito.

(B) As indicações do semáforo sobre as ordens do agente 

de trânsito.

(C) As indicações do semáforo sobre os demais sinais.

(D) As indicações dos sinais de trânsito sobre as ordens do 

agente de trânsito.

Questão 16

Cristina comprou um automóvel de passeio e levou seus 

filhos para conhecer um rio próximo à sua cidade. O 

local ficava a apenas 10km de sua casa, porém, para lá 

chegar, precisava passar por vias não sinalizadas: duas 

urbanas, sendo uma de trânsito rápido e uma coletora; 

e duas rurais, sendo uma estrada e a outra uma rodovia. 

Para atender à legislação de trânsito, Cristina poderá 

circular à velocidade máxima de 

(A) 50km/h nas vias coletoras e 80km/h nas de trânsito 

rápido.

(B) 80km/h nas vias de trânsito rápido e 110km/h nas 

rodovias.

(C) 110km/h nas estradas e 80km/h nas rodovias.

(D) 30km/h nas vias coletoras e 80km/h nas rodovias. 

Com base na legislação de trânsito brasileira vigente, 

leia a situação hipotética abaixo para responder às 

questões de 17 a 19.

 
 João, Pedro e Lucas são condutores imprudentes e, 

nos últimos seis meses, cometeram várias infrações de 

trânsito. João cometeu duas infrações graves e uma média; 

Pedro cometeu uma gravíssima, uma média e uma leve; e 

Lucas cometeu duas infrações gravíssimas. 

Questão 17

Sabendo que o CTB prevê a contagem de pontos,  

conforme o tipo de infração – leve, média, grave ou 

gravíssima –, pode-se afirmar que

(A) João somou mais pontos do que Pedro em sua CNH.

(B) Pedro somou mais pontos do que João em sua CNH.

(C) Lucas somou mais pontos do que João e do que Pedro 

em sua CNH.

(D) João, Pedro e Lucas somaram o mesmo número de 

pontos em suas respectivas CNHs.
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Questão 18

Considerando que Lucas cometeu uma infração 

gravíssima, ele:

(A) deixou de reduzir a velocidade do veículo, de forma 

compatível com a segurança do trânsito, quando se 

aproximou de cortejos.

(B) deixou de reduzir a velocidade do veículo, de forma 

compatível com a segurança do trânsito, ao ultrapassar 

ciclistas.

(C) entrou ou saiu da fila de veículos estacionados sem 

dar preferência de passagem a pedestres e a outros 

veículos.

(D) em situação normal, rebocou outro veículo com cabo 

flexível. 

Questão 19

Pedro poderá ter suspenso o direito de dirigir caso 

cometa, nos próximos seis meses, mais

(A) uma infração leve.

(B) uma infração média.

(C) uma infração grave.

(D) duas infrações leves.

Questão 20

Analise a situação hipotética abaixo e, em seguida, 

assinale a opção INCORRETA. 

 Raimundo cometeu homicídio culposo ao dirigir veículo 

automotor. A pena a ele aplicada poderá ser aumentada de 

um terço à metade, caso

(A) não tenha permissão para dirigir ou não possua 

Carteira Nacional de Habilitação.

(B) tenha deixado de prestar socorro à vítima do acidente, 

apesar de correr risco pessoal iminente.

(C) tenha deixado de prestar socorro à vítima do acidente, 

pois colocaria a própria vida em risco.

(D) o acidente tenha ocorrido em faixa de pedestres ou na 

calçada.


