FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO (SE)

PORTUGUÊS

Com a charge a seguir responda as questões 05 e 06.

Responda as questões 01, 02 e 03 de acordo com a charge
abaixo.

http://interfacesufmg.blogspot.com.br/2009/11/oficina-1-leitura-de-imagens.html

05. A palavra “HOJE” que aparece na charge acima é um
advérbio:

http://recantodacronica.blogspot.com.br/2010/09/pesquisa-cronicas-engracadas-etextosd.html

01. A palavra “MEU” que aparece na charge acima é classificada como:
A)
B)
C)
D)
E)

adjetivo;
substantivo;
numeral;
pronome;
advérbio.

02. A sombra do homem na charge reflete:
A)
B)
C)
D)
E)

sua inteligência;
seu caráter;
sua situação financeira;
seu bom gosto;
seu status.

03. A expressão “Nossa!” que aparece na charge está funcionando como:
A)
B)
C)
D)
E)

uma conjunção;
uma interjeição;
pronome;
artigo;
preposição.

04. Todas as palavras abaixo pertencem ao gênero feminino,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

tomate;
cal;
alface;
bola;
boneca.
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A)
B)
C)
D)
E)

de tempo;
de modo;
de intensidade;
de afirmação;
de negação.

06. A classe de palavra que predomina na charge corresponde
a:
A)
B)
C)
D)
E)

verbo;
advérbio;
substantivo;
adjetivo;
pronome.

07. A palavra “pingue-pongue” corresponde a um processo de
formação de palavras denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

prefixação
aglutinação
parassintética
onomatopeia
hibridismo

08. Todas as palavras abaixo são escritas com a letra “g”,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

relógio
mangericão
refúgio
ferrugem
miragem

09. Todas as frases abaixo estão com a palavra porque escrita
de forma adequada, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Quero saber o porque de sua decisão.
Por que sinais o reconheceram?
Não sei por que motivo ele deixou o emprego.
Ele não viajou por quê?
Ester é a mulher por que vivo.
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10. Na frase “Tâmisa, um rio antes fétido onde hoje nadam
trutas…”, a palavra destacada significa:
A)
B)
C)
D)
E)

feio
malcheiroso
fértil
sinuoso
despoluído

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Um promotor de justiça é um representante do povo que
está relacionado diretamente:
A)
B)
C)
D)
E)

ao Poder Executivo;
ao Ministério Público;
ao Poder Legislativo;
ao Poder Eclesiástico;
ao Poder Judiciário.

12. Os dizeres “Agnus Dei” que se encontra no Brasão do
município de Cedro de São João significa:
A)
B)
C)
D)
E)

terra de todos;
em nome de Deus;
cordeiro de Deus;
pai nosso;
terra nossa.

13. O município de Cedro de São João é conhecido no Estado
de Sergipe como:
A)
B)
C)
D)
E)

o maior produtor de abacaxi;
o maior produtor de fumo;
o maior produtor de carne de sol;
o maior produtor de café;
o maior produtor de frango.

17. A área de unidade territorial de Cedro de São João corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

83,710 km2
95,106 km2
102,342 km2
142,987 km2
187,144 km2

18. Sergipe é um dos quatro estados do Nordeste privilegiado
por ser banhado pelo Rio São Francisco. Em seu trajeto pelo
Estado, o Velho Chico, como é conhecido na região, apresenta turisticamente o Canion de Xingó, localizado na cidade
sergipana de:
A)
B)
C)
D)
E)

Gararu
Porto da Folha
Nossa Senhora de Lourdes
Canindé de São Francisco
Poço Redondo

19. No Brasil, hierarquicamente, a maior corte do Poder Judiciário corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Supremo Tribunal Federal
Superior Tribunal de Justiça
Tribunal Superior do Trabalho
Conselho Nacional de Justiça
Tribunal Superior Eleitoral

20. A Bossa Nova, um subgênero musical derivado do samba,
teve como precursores todos os artistas abaixo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

João Gilberto
Nara Leão
Vinícius de Moraes
Chico Buarque de Holanda
Antônio Carlos Jobim

14. O gentílico do Munícipio de Cedro de São João é:
A)
B)
C)
D)
E)

cedreiro;
cedrico;
cedrense;
ceadrense;
sãojoãocedrense.

15. O município de Cedro originou-se dos:
A)
B)
C)
D)
E)

portugueses;
negros;
ciganos;
índios;
italianos.

16. Aponte a única alternativa em que não aparece um município que faz limites com Cedro de São João.
A)
B)
C)
D)
E)

Propriá;
Porto Real do Colégio;
Telha;
Japoatã;
São Francisco.

MOTORISTA B, MOTORISTA D

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A peça que é usada para unir os semi-eixos às rodas estressantes nos carros que possuem tração dianteira denominase:
A)
B)
C)
D)
E)

Junta do cabeçote
Junta homocinética
Biela
Pistão
Virabrequim

22. O conjunto de peças que possibilitam a transferência de
potência e torque do motor para a transmissão de forma progressiva, fazendo com que o veículo seja colocado em movimento confortavelmente tem como denominação:
A)
B)
C)
D)
E)

Embreagem
Radiador
Carburador
Freio
Acelerador
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23. Um prudente motorista sabe que a correia dentada deve
ser veriﬁcada a cada 20.000 km se está esticada e não apresenta rachaduras. Em caso de não apresentar defeito, deve ser
trocada regularmente a cada:
A)
B)
C)
D)
E)

30 mil quilômetros.
40 mil quilômetros.
50 mil quilômetros.
60 mil quilômetros.
70 mil quilômetros.

24. O filtro de ar de um carro tem como função, para o motor:
A)
B)
C)
D)
E)

Evitar a entrada de ar nos cilindros.
Propiciar o resfriamento dos cilindros.
Evitar a entrada de água no motor.
Evitar que partículas estranhas entrem nos cilindros.
Evitar o aquecimento do motor.

25. Sistematicamente, o primeiro sinal de que é preciso fazer
um balanceamento das rodas de um automóvel é:
A)
B)
C)
D)
E)

a falta de alinhamento do veículo nas frenagens.
o aumento da força centrípeta.
o desempenho irregular do motor.
a falta de estabilidade nas curvas.
o aparecimento de trepidações no volante.

26. Ao dirigir sob neblina, o condutor de um veículo deve
imediatamente:
A) acender a luz baixa, manter a distância do veículo a
sua frente e ligar o pisca alerta.
B) desligar o rádio, acender a luz alta do faróis e diminuir a velocidade.
C) acender a luz baixa do farol, aumentar a distância do
veículo a sua frente e reduzir a velocidade.
D) acender a luz alta do farol, aumentar a velocidade e
diminuir a distância do veículo a sua frente.
E) apagar os faróis, ligar a luz interna da cabina, diminuir a velocidade e ligar o pisca alerta.
27. A preferência de passagem, numa rotatória é do veículo
que:
A)
B)
C)
D)
E)

já estiver circulando na mesma.
vier na via principal.
vier na via secundária.
for de maior peso.
possuir maior torque.

30. Faróis queimados, em mau estado de conservação ou
desalinhados:
A)
B)
C)
D)
E)

Prejudicam o funcionamento da bobina.
Reduzem a vida útil do comando eletrônico.
Aumentam o consumo de energia.
Reduzem a visibilidade panorâmica.
Diminuem a vida útil do alternador.

31. Considere os itens abaixo e assinale a alternativa correta.
I.

Nos locais em que houver sinalização semafórica de
controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a
passagem dos veículos.
II. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos
locais apropriados e, onde estes não existirem, o
condutor deverá aguardar à esquerda, para cruzar a
pista com segurança.
III. Os sinais de trânsito classificam-se em: verticais; horizontais; dispositivos de sinalização auxiliar; luminosos; harmônicos; gesto do agente de trânsito e do
condutor.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I e III, apenas;
II e III, apenas;
I, II, III.

32. A placa abaixo corresponde a:

A)
B)
C)
D)
E)

Sinalização de regulamentação
Sinalização de advertência
Sinalização de indicação
Sinalização de pontos turísticos
Sinalização de obras

33. Considere a imagem da placa abaixo e marque a alternativa correta.

28. A ﬁnalidade da suspensão e dos amortecedores de um
veículo é:
A)
B)
C)
D)
E)

diminuir o atrito do veículo com o pavimento.
diminuir o atrito do veículo com o ar.
aumentar o atrito do veículo com o ar.
frear o veículo.
manter a estabilidade do veículo.

29. A velocidade máxima permitida numa curva leva em
consideração:
A)
B)
C)
D)
E)

A quantidade de veículos transitando sobre a via.
A potência máxima dos veículos.
As variações de temperatura da região.
Aspectos culturais da população local.
Aspectos geométricos de construção da via.

MOTORISTA B, MOTORISTA D

A) Trata-se de uma sinalização indicando Pista Sinuosa
à Direita.
B) Trata-se de uma sinalização indicando Pista Sinuosa
à Esquerda.
C) Trata-se de uma sinalização indicando Curva
Acentuada em “S” à Esquerda.
D) Trata-se de uma sinalização indicando Curva
Acentuada em “S” à Direita.
E) Trata-se de uma sinalização indicando Curva
Acentuada à Direita.
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34. A imagem abaixo corresponde a:

A)
B)
C)
D)
E)

Confluência à Direita
Confluência à Esquerda
Entroncamento Obliquo à Direita
Entroncamento Obliquo à Esquerda
Entrada próxima À Esquerda

35. Numa rodovia, ao se aproximar de uma placa correspondente a da imagem abaixo significa:

A)
B)
C)
D)
E)

Sentido de Circulação da Via
Vire à Direita
Sentido Circular Obrigatório
Siga em Frente
Passagem Obrigatória

36. Pela legislação brasileirta só é permitido o trânsito de
veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos para:
A) que se adentre ou se saia dos locais sinalizados ou
áreas especiais de parada.
B) que se adentre nas áreas de estacionamento e em
locais públicos.
C) que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas
especiais de estacionamento.
D) que se entre ou se saia de locais públicos ou áreas de
estacionamento.
E) que se saia dos locais de parada rápida ou áreas de
estacionamento.

38. O condutor ou o passageiro que deixar de usar o cinto de
segurança (considerado um equipamento de extrema necessidade ao andar em veículos), conforme previsto no art. 65, é
considerado infração:
A)
B)
C)
D)
E)

levíssima.
leve.
média.
grave.
gravíssima.

39. O condutor que transportar crianças em veículo automotor
sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas no código brasileiro de trânsito pode ser penalizado
com infração:
A) leve, com advertência de penalidade e retenção do
veículo por uma semana.
B) leve, com multa de penalidade e retenção do veículo,
até que a irregularidade seja sanada.
C) grave, com multa de penalidade e retenção do veículo, até que a irregularidade seja sanada.
D) grave, com advertência de penalidade e retenção do
veículo, até que a irregularidade seja sanada.
E) gravíssima, com multa de penalidade e retenção do
veículo, até que a irregularidade seja sanada.
40. Numa rodovia, onde esteja sinalizada uma placa corresponde a imagem abaixo, podemos dizer que a menor velocidade a ser percorrida nesta rodovia corresponde a:

A)
B)
C)
D)
E)

30 km/h
40 km/h
50 km/h
60 km/h
70 km/h

37. Veículos que gozam de livre parada e estacionamento
são:
A) os prestadores de quaisquer serviços, desde que sinalizados e autorizados pela autoridade competente,
devendo estar identificados.
B) os prestadores de serviços, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo Contran.
C) os prestadores de serviços de utilidade pública, não
necessitando estar devidamente sinalizados, nem
identificados.
D) os prestadores de serviços de utilidade pública, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo Contran.
E) quaisquer veículos desde que autorizados pelos
guardas locais.

MOTORISTA B, MOTORISTA D

4

