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AT E N Ç Ã O

O Caderno de Questões contém 30 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e

Gabarito. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no Posto de Atendimento e disponibilizado no site www.concursofec.uff.br,
na data estabelecida no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões que seguem.
A RAPOSA E O BODE
Uma raposa caíra num poço. Não havia como sair. Foi
quando apareceu um bode sedento. Ao ver a raposa,
perguntou-lhe se a água era boa. Diante de tanta sorte, a
raposa começou a elogiar a água: não havia mais saborosa. E
convidou o bode a descer também. Sem pensar duas vezes e
só pensando em saciar sua sede, o bode desceu. Depois de
beber à vontade, era hora de voltar à superfície: “como
fazer?”, perguntou à raposa.
- Eu sei - disse ela - de uma boa saída, desde que tenhas
vontade de nos tirar desse aperto: põe os teus pés da frente
contra a parede e ergue os teus chifres; aí eu dou um pulo e
saio. Uma vez lá fora, eu te puxo.
O bode fez o que ela disse. Com a ajuda das pernas, das
costas e dos chifres do bode, ela conseguiu, dando alguns
pulos, voltar à boca do poço e, assim que se viu salva, foi
embora. Como o bode a repreendesse por não ter cumprido o
acordo, a raposa lhe disse:
- Ah, meu caro, se tivesses tanta presença de espírito
quanto pêlos no queixo, não terias descido sem saber como
irias sair.
É preciso antever o final em tudo o que se faz.
(Fábulas de Esopo.)

5. Para o preenchimento correto das lacunas da frase “____
a raposa caiu no poço, surgiu o bode; ____ ela ficou atenta ao
____ de sua ida até lá”, têm de ser usadas, respectivamente,
as seguintes palavras:
A)
B)
C)
D)
E)

mal / mas / porquê;
mal / mas / por quê;
mal / mais / porquê;
mau / mas / por que;
mau / mais / porquê.

6. Na frase “Eu sei de uma boa SAÍDA”, a palavra em caixa
alta é acentuada pela mesma razão que:
A)
B)
C)
D)
E)

espírito;
água;
também;
superfície;
baú.

7. Em “Ao ver a raposa, perguntou-lhe se a água era boa”, a
vírgula foi usada para separar:
A)
B)
C)
D)
E)

o vocativo;
o aposto;
o adjunto adverbial anteposto;
expressões explicativas;
o sujeito do predicado.

1. Pela leitura do texto, pode-se concluir que a raposa e o
bode representam, respectivamente:

8. A palavra em caixa alta no trecho “e só pensando em
SACIAR sua sede” significa:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

a bondade e a má fé;
o orgulho e a boa fé;
a prepotência e o egoísmo;
a esperteza e a ingenuidade;
a pureza e a falsidade.

2. A raposa considerou a presença do bode junto ao poço
“tanta sorte” porque:
A)
B)
C)
D)

diminuir;
extinguir;
aumentar;
reprimir;
moderar.

9. No trecho “voltar à boca do poço”, o acento indicativo da
crase foi usado corretamente. Também está correto o acento
da crase usado no período:

teria companhia para dividir o seu infortúnio;
viu no bode um meio de conseguir voltar à superfície;
iria compartilhar a água saborosa com um amigo;
poderia o bode chamar alguém para içá-la do fundo do
poço;
E) poderiam gritar juntos bem alto até que alguém os
ouvisse.

A)
B)
C)
D)
E)

3. Ao ser perguntada sobre a qualidade da água, a raposa
se esmerou em elogiá-la porque:

10. A conjunção destacada em “ASSIM QUE se viu salva, foi
embora” pode ser substituída, sem alteração do sentido, por:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

era mesmo muito saborosa;
compartilhava as boas coisas, já que era generosa;
queria dessedentar o bode, ao perceber a sua aflição;
gostava de fazer amizades empregando elogios;
queria atrair o bode para o fundo do poço.

Começou à sentir vontade de discordar.
O entardecer era belo à beira do lago.
Referiu-se à vários outros assuntos.
Devemos obedecer somente à leis que sejam justas.
Não havia como desistir: às dez horas de prazo estavam
encerradas.

quando;
para que;
portanto;
visto que;
ainda que.

4. A lição moral da fábula, “É preciso antever o final em tudo
o que se faz”, traz o ensinamento da:

11. No trecho “perguntou-LHE se a água era boa” (1º
parágrafo), o pronome em caixa alta refere-se:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)
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honestidade;
seriedade;
precaução;
correção;
pontualidade.

ao narrador;
à água;
à sorte;
ao bode;
à raposa.

12. Em “COMO o bode a repreendesse por não ter cumprido
o acordo”, a conjunção em caixa alta indica circunstância de:

17. Um condutor trafegava pela Rua Ernesto Basílio
derramando óleo. Neste caso, foi cometida uma infração:

A)
B)
C)
D)
E)

A) gravíssima, sujeito à multa e retenção do veículo para
regulamentação;
B) gravíssima, sujeito à multa;
C) grave, sujeito à multa e remoção do veículo;
D) grave, sujeito à multa e recolhimento do Certificado de
Registro e do Certificado de Licenciamento Anual;
E) grave, sujeito à multa e retenção da CNH.

tempo;
causa;
condição;
concessão;
conformidade.

13. No trecho “se tivesses TANTA presença de espírito
QUANTO pêlos no queixo”, as palavras em caixa alta
introduzem a idéia de:
A)
B)
C)
D)
E)

desproporção;
superioridade;
inferioridade;
comparação;
diferenciação.

14. Na frase “É preciso ANTEVER o final em tudo que se faz”,
o prefixo encontrado na palavra em caixa alta tem o mesmo
significado que o prefixo encontrado em:
A)
B)
C)
D)
E)

antiaéreo;
ambidestro;
predizer;
desfazer;
analgésico.

15. Dentre as frases abaixo, a que apresenta concordância
verbal INCORRETA é:
A) Naquela situação de aperto, a raposa ou o bode estavam
com a razão;
B) O bode e a raposa fizeram um acordo para sair do poço;
C) Cara feia, choro, reclamações, nada fez a raposa voltar
para ajudar o bode;
D) Foste tu que enganaste o pobre bode, dona raposa?
E) Decidiu-se, na fazenda, que todos apoiariam o bode.

18. Houve um atropelamento próximo à Praça Getúlio
Vargas. O condutor envolvido no acidente deixou de prestar
socorro à vítima quando podia fazê-lo. Neste caso, o condutor
do veículo cometeu um crime de trânsito (art. 304),
configurado pela infração:
A) gravíssima, sujeito à multa (5 vezes) e suspensão do
direito de dirigir, e recolhimento do documento de
habilitação;
B) gravíssima, sujeito à multa e apreensão do veículo;
C) gravíssima, sujeito à multa e recolhimento do documento
de habilitação;
D) grave, sujeito à multa e retenção do veículo;
E) grave, sujeito à multa e retenção do veículo para
transbordo.
19. Um condutor trafegava pela BR-040 quando avistou um
bloqueio viário policial. Ele acelerou o veículo e transpôs o
bloqueio sem autorização. Neste caso o condutor cometeu
infração:
A) gravíssima, sujeito à multa, apreensão do veículo,
suspensão do direito de dirigir, e remoção do veículo com
recolhimento do documento de habilitação;
B) gravíssima, sujeito à multa (5 vezes) e apreensão do
veículo;
C) gravíssima, sujeito à multa (3 vezes), suspensão do
direito de dirigir e recolhimento do documento de
habilitação;
D) grave, sujeito à multa e remoção do veículo;
E) média, sujeito à multa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Os veículos destinados a socorro de incêndio e
salvamento, bem como as ambulâncias, além de prioridade
de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e
parada, quando estiverem em serviço de urgência e
identificados por dispositivos regulamentares de alarme
sonoro e iluminação vermelha intermitente, devendo ser
observadas as seguintes disposições (artigo 29. VII):
todos os condutores deverão deixar livre a passagem
pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e
parando, se necessário, no caso dos dispositivos estarem
acionados, indicando a proximidade do veículo;
II. ao ouvir o alarme sonoro, os pedestres deverão
atravessar a via rapidamente antes do veículo passar
pelo local;
III. o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação
vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da
efetiva prestação de serviço de urgência;
IV. a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá
se dar com alta velocidade, pois a prioridade é o
atendimento da urgência e não as normas estabelecidas
no CTB.

20. Observe a figura abaixo:

I.

Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

Na situação apresentada, pode-se afirmar que a
ultrapassagem está:
A) certa, pois a linha da divisão da faixa de trânsito é
seccionada permitindo a passagem;
B) certa, pois o veículo de trás está buzinando em sinal da
manobra à esquerda;
C) certa, pois o veículo da frente deverá reduzir a
velocidade;
D) errada, pois a lei proíbe ultrapassar em cruzamentos;
E) errada, pois é proibido ultrapassar em aclives.

I e III;
I e IV;
II e III;
II, III e IV;
I, II e III.
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Observe a figura para responder às questões nº 21 e 22.

25. Observe a figura abaixo:

O esquema representa um dos sistemas que garantem o bom
funcionamento do motor denominado:
21. A via que tem acessos especiais de trânsito livre, sem
interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes
lindeiros e sem travessia de pedestre é classificada, conforme
o CTB, como via:
A)
B)
C)
D)
E)

de trânsito rápido;
arterial;
coletora;
local;
rural.

A)
B)
C)
D)
E)

elétrico;
de alimentação;
de admissão e escapamento;
de arrefecimento;
de lubrificação.

26. O sistema elétrico é responsável por gerar e controlar a
energia elétrica necessária para o funcionamento do motor e
dos outros sistemas anexos, e é dividido em circuitos.
Observe o esquema abaixo:

22. Quando não houver sinalização regulamentadora, a
velocidade máxima, para ônibus e microônibus, nas vias
rurais (rodovias pavimentadas) será de:
A)
B)
C)
D)
E)

40 km/h;
60 km/h;
80 km/h;
90 km/h;
110 km/h.

23. O capotamento é um acidente em que o veículo gira sobre
si mesmo em 360 graus ou mais. Para evitar estes acidentes,
é adequado:
I. aumentar a velocidade ao entrar nas curvas;
II. obedecer a sinalização;
III. v e r i f i c a r o s e q u i p a m e n t o s d e s e g u r a n ç a
(amortecedores);
IV. observar sinais de sono ou cansaço durante o percurso.

Trata-se da representação do circuito de:
A)
B)
C)
D)
E)

ignição;
partida;
retorno;
recarga;
iluminação.

27. Observe a imagem:

Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I e III;
II e IV;
II, III e IV;
I, II e III;
I, III e IV.

24. Numa situação de derrapagem, o previsto é um carro com
mais peso na frente derrapar de frente e com mais peso atrás,
sair de traseira. Quando o veículo sai de frente, o correto é:
A) acelerar, conservando o volante virado para dentro da
curva até o controle do veículo;
B) não acelerar, conservando o volante virado para dentro
da curva até o controle do veículo;
C) acelerar e virar o volante para fora até a retomada do
controle do veículo;
D) não acelerar, pisando no freio o máximo que puder;
E) acelerar, conservando o volante virado para fora da curva
e pisar no freio.
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A situação acima apresenta uma queimadura provocada por
substância química sólida. Neste caso, o socorrista deve:
A) lavar o local afetado com bastante água para retirar todo o
resíduo do produto e só depois proteger as feridas com
gaze ou pano limpo;
B) lavar o local afetado com bastante água e aplicar
polvedine;
C) antes de lavar o local onde ocorreu a queimadura e
protegê-lo, retirar com um pano limpo todo o resíduo do
produto;
D) lavar o local afetado com água e sabão, retirando todo o
resíduo do produto e aplicar manteiga;
E) antes de lavar o local afetado, escovar bem para tirar todo
o resíduo do produto.

28. Observe a figura abaixo:

1

2

3

Ela contém a seqüência correta de como deve ser feito:
A)
B)
C)
D)
E)

o tratamento de queimaduras;
o transporte sobre a maca;
o transporte em rede;
o tratamento de parada respiratória;
o tratamento da entorse.

29. Verificar a segurança do local e sinalizá-lo; identificar o
número de vítimas; fazer a avaliação rápida de cada vítima
para estabelecer as prioridades; remover as vítimas se for
estritamente necessário, são procedimentos que o socorrista
deve realizar quando se tratar de:
A)
B)
C)
D)
E)

intoxicações;
picada de cobra;
mordida de cachorro;
afogamento;
acidentes automobilísticos.

30. Anualmente 1% da população sofre algum tipo de
queimadura. 50% das vítimas são crianças. Os objetivos
básicos da prestação dos primeiros socorros à vítima desse
tipo são:
I.
II.
III.
IV.

evitar o estado de choque;
ampliar a possibilidade de contaminação;
controlar a dor;
encaminhar o paciente estabilizado para controle médico.

Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I e IV;
II e III;
I, II e III;
I, III e IV;
II, III e IV.

