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PORTUGUÊS

Leia o texto  e responda as questões 01, 02 e 03:

Mau agouro

O vizinho de dona Manuela vem falar com ela:
– Seu gato miou a noite inteira. É bom tomar cuidado. Isso

é sinal de morte!
– Ai!, Jesus! Quem será que vai morrer?
– Vai ser o seu gato, se ele continuar a miar daquele jeito.

(Revista Seleção de piadas, n° 6. São Paulo, Escala, 1999.)

01 – Analise as afirmações abaixo relacionadas com o  texto e
escolha a opção correta.

A) O gato estava doente e podia morrer.
B) A dona do gato ficou preocupada com a saúde do gato.
C) A dona do gato não entendeu o que o vizinho estava falando.
D) O vizinho de dona Manuela estava preocupado com o gato e

queria ajudar.
E) Dona Manuela entendeu o que o vizinho estava falando e

tomou providências.

02 – Os verbos morr er, continuar e falar, presentes no texto,
estão no:

A) Presente do indicativo;
B) Futuro do subjuntivo;
C) Gerúndio;
D) Infinitivo;
E) Particípio.

03 – A palavra Ah!  que aparece no texto é:

A) verbo;
B) numeral;
C) conjunção;
D) preposição;
E) interjeição.

04 – Qual das palavras abaixo não se escreve com H?

A) hérnia
B) hesitar
C) homem
D) húmido
E) hélice

05 – A única palavra que traz ditongo é:

A) poeta
B) coelho
C) paizinho
D) Tietê
E) paisinho

06 – Observe a frase: “O diretor não pode deferir  a solicitação
do aluno hoje.” A palavra em destaque tem o significado igual
a:

A) mandar
B) atender
C) diferir
D) rejeitar
E) consertar

07 – Assinale a alternativa em que as palavras estão em ordem
alfabética:

A) avião, dilema, adiantado, zebra, febre, arco, beleza;
B) beleza, adiantado, avião, dilema, zebra, febre, arco;
C) avião, arco, adiantado, dilema, febre, beleza, zebra;
D) adiantado, avião, arco, beleza, dilema, febre, zebra;
E) adiantado, arco, avião, beleza, dilema, febre, zebra.

08 – De acordo com o novo acordo ortográfico, em qual das
alternativas abaixo os elementos podem ser unidos sem o hífen?

A) auto ônibus
B) extra atmosférico
C) ultra apressado
D) auto afirmação
E) semi interno

Observe a tira e responda as questões 09 e 10.
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09 – Observe o diálogo de Mafalda e Susanita e assinale a
opção correta:

A) As amigas estão fazendo a lição.
B) Susanita gosta muito de estudar e fazer tarefas.
C) Mafalda  entende a amiga.
D) A amiga de Mafalda não gosta de fazer tarefas.
E) Susanita está muito ocupada estudando.

10 – No último quadrinho Susanita diz: “É que eu sou gente
demais.” O verbo sou está no:

A) pretérito perfeito do indicativo;
B) presente do subjuntivo;
C) pretérito imperfeito do indicativo;
D) presente do indicativo;
E) futuro do subjuntivo.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – A imagem abaixo é de um trem, o qual é um meio de transporte
que está incluído no sistema:

http://files.nireblog.com/blogs/juntas_somos_uma/files/trem.bmp

A) rodoviário;
B) ferroviário;
C) aéreo;
D) hidroviário;
E) A e B estão corretas.

12 – O meio de comunicação que a jovem senhora abaixo está
utilizando é:

http://img.blogs.abril.com.br/1/davintedigital/imagens/jornal-do-futuro.jpg

A) um jornal;
B) uma revista;
C) a internet;
D) uma televisão;
E) um rádio.

13 – O dia de Reis é comemorado em:

A) 02 de janeiro;
B) 04 de janeiro;
C) 06 de janeiro;
D) 02 de fevereiro;
E) 06 de fevereiro.

14 – Essa autoridade política tem como papel representar os
estados-membros da federação brasileira, é denominado:

A) governador;
B) senador;
C) deputado estadual;
D) deputado federal;
E) vice-governador.

15 – Segundo o pesquisador SANTOS, os primeiros fundadores
do município de Cuitegi foram os índios:

A) Tapajós;
B) Potiguaras;
C) Tupis;
D) Giss;
E) Tikuna.

16 – Por volta de 1860 surgiu um povoado onde depois seria o
atual município de Cuitegi. Esse povoado cresceu em torno de
uma árvore denominada:

A) Cuitegi;
B) Tegio;
C) Cuité;
D) Giss;
E) Mandacarú.

17 – Antes de ser elevada a cidade por volta de 1936 à 1938,
Cuitegi era distrito de:

A) Alagoinha;
B) Guarabira;
C) Mulungu;
D) Pilões;
E) Alagoa Grande.

18 – Aponte a única cidade que não faz limite geográfico com a
cidade de Cuitegi.

A) Alagoinha;
B) Pilões;
C) Pilõezinhos;
D) Mari;
E) Guarabira.
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19 – Os principais recursos minerais que são extraídos do
município de Cuitegi são:

A) a argila e a areia;
B) a argila e o calcário;
C) o calcário e a areia;
D) o calcário e o arenito;
E) o arenito e a areia.

20 – A cidade de Cuitegi está localizada:

A) na zona da mata da Paraíba;
B) no sertão paraibano;
C) no agreste paraibano;
D) na serra da Borborema;
E) na baixa da Borborema.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Órgão colegiado responsável pelo julgamento de recursos
interpostos contra penalidades impostas pelos órgãos e
entidades executivos ou rodoviários de trânsito:

A) DETRAN
B) CONTRAN
C) CETRAN
D) JARI
E) DENATRAN

22 – Conduzir veículo com placas sem condições de legibilidade
é considerada:

A) Infração leve;
B) Infração média;
C) Infração grave;
D) Infração gravíssima;
E) Não é infração.

23 – O código de trânsito brasileiro (CTB) é regulamentado
através das resoluções do:

A) DENATRAN
B) DETRAN
C) CONTRAN
D) CETRAN
E) JARI

24 – Quando dois veículos transitando por fluxos que se cruzam
chegarem no mesmo instante a um cruzamento não sinalizado, a
preferência será daquele que (art.39):

A) Vier pela direita;
B) O veículo que avisar que vai passar;
C) O que ligar o pisca-alerta;
D) O que seja considerado de maior porte;
E) O veículo adjacente.

25 – O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes
às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança
do trânsito estabelecidas pelo (art.60):

A) Órgão ou entidade com circunscrição sobre a via;
B) Órgão máximo e normativo;
C) Conselho de trânsito nacional;
D) Conselho de trânsito do distrito federal;
E) Departamento de trânsito nacional.

26 – O etilômetro, coleta de sangue são exames para:

A) Comprovar a saúde do motorista para saber se o mesmo tem
condições de dirigir;

B) Para medir se o motorista ingeriu álcool;
C) Determinar a saúde mental;
D) Verificar a pressão;
E) Saber o tipo sanguíneo para quando for necessário a

reposição de sangue do mesmo tipo.

27 – A centelha elétrica que provoca a explosão no interior do
cilindro é função do(a):

A) Pistão;
B) Biela;
C) Vela de ignição;
D) Bloco de cilindro;
E) Árvore de manivela.

28 – Os motores podem trabalhar segundo dois ciclos:

A) Ciclos mecânicos e ciclos processadores;
B) Ciclos mecânicos e ciclos pós-mecânicos;
C) Ciclos térmicos e ciclos processadores;
D) Ciclos processadores e pós-mecânicos;
E) Ciclos mecânicos e ciclos térmicos.

29 – A cremalheira faz parte de qual sistema do carro?

A) Sistema elétrico;
B) Sistema de direção;
C) Sistema da injeção eletrônica;
D) Sistema de freios;
E) Sistema de ignição.

30 – Os principais componentes do sistema de suspensão são:

A) Pinos esféricos (pivôs), bandejas de suspensão e barras
estabilizadoras;

B) Molas, amortecedores, eixos e válvula rotativa;
C) Molas, amortecedores, polia e bomba de pressão;
D) Molas, amortecedores, eixos, válvula rotativa, barras

estabilizadoras e polia;
E) Polia bomba de pressão e bandejas de suspensão.
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31 – O nome do instrumento que indica as rotações por minutos
é:

A) Manômetro
B) Amperímetro
C) Velocímetro
D) Tacômetro
E) Termômetro

32 – De acordo com a figura mostrada a seguir assinale a questão
correta:

A) Deverá ter um sinal horizontal indicando que os veículos que
vierem na via B deverão parar.

B) Deverá ter uma placa de vire a direita para os veículos que
vierem  na via C e D.

C) Deverá ter uma placa que adverte ao condutor do veículo da
existência, adiante, de uma via lateral à direita para os veículos
que vierem na via B.

D) Deverá ter uma placa de regulamentação indicando a presença
de uma via adiante para os veículos que vierem na via A e B.

E) Deverá ter um placa que adverte ao condutor do veículo da
existência, adiante, de uma confluência lateral à direita para
os veículos que vierem na via B.

33 – Qual o gás tóxico emitido pela queima incompleta dos
combustíveis e que se inalado em excesso, pode, levar ao óbito:

A) CO
2
O

2

B) CO
C) H

2
O

D) CO
2

E) H
2
CO

2

34 – Na respiração artificial, quantas vezes por minuto devemos
repetir a mesma operação:

A) De 5 a 9 vezes;
B) De 16 a 19 vezes;
C) De 15 a 18 vezes;
D) De 6 a 10 vezes;
E) 12 a 15 vezes.

35 – Segundo o CTB, a placa A-6 significa

A) Cruzamento de vias;

B) Cruzamento de rodovias;
C) Hospital;
D) Interseção de rodovias;
E) Confluência à direita e à esquerda.

36 – A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada
sempre ao condutor que:

A) Cometer uma infração gravíssima em dezembro de 2008,
gravíssima em 2009 e uma gravíssima em 2010.

B) 2 infrações graves em outubro 2009 e uma gravíssima em
fevereiro em 2010.

C) 3 infrações leves em maio 2009 e 3 infrações médias em abril
de 2010.

D) 2 infrações gravíssimas em junho de 2009 e 2 infrações
gravíssimas em julho de 2010.

E) 5 infrações leves em agosto e uma média em novembro do
mesmo ano.

37 – A permissão para dirigir veículos automotores só é
concedida ao cidadão após ele ser aprovado em qual exame?

A) Psicotécnico;
B) Legislação de Trânsito;
C) Direção veicular;
D)  Vista;
E) Todos exames da auto-escola.

38 – Estacionar um veículo num cruzamento atrapalhando o
trânsito de veículos e de pedestres, terá a:

A) Retenção do veículo;
B) Retenção da CNH;
C) Remoção do veículo;
D) Receberá uma multa média;
E) Terá uma multa gravíssima.

39 – A placa A-47 indica o limite do peso por:

A) Roda;
B) Cargas;
C) Transporte;
D) Eixos;
E) Ligamento de eixos.

40 – Quanto tempo dura para renovar a habilitação?

A) 1 ano.
B) 2 anos.
C) 3 anos.
D) 4 anos.
E) 5 anos.


