PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE (SE)

PORTUGUÊS
Leia o texto I para responder as questões 01 e 02.
Convite
Poesia
é brincar com palavras
como se brinca
com bola, papagaio, pião.
Só que
bola, papagaio, pião
de tanto brincar
se gastam.
As palavras não:
quanto mais se brinca
com elas
mais novas ficam.
Como a água do rio
que é água sempre nova.
Como cada dia
que é sempre um novo dia.
Vamos brincar de poesia?
Paes, José Paulo. Poemas para brincar.São Paulo : Ática,1990.

01. Segundo o poema pode-se afirmar que:
I. As palavras gastam-se assim como os brinquedos.
II. Não é bom brincar de poesia.
III. As palavras ficam sempre novas, nunca acabam.

05. Os pronomes de tratamento Vossa Alteza, Vossa excelência e Vossa Majestade, respectivamente, são usados para:
A)
B)
C)
D)
E)

Reis, Juízes e Príncipes;
Príncipes, professores e cardeais;
Imperadores, duques e sacerdotes;
Príncipes, altas autoridades e Reis;
Sacerdotes, Reis e Juízes.

06. O verbo trazer, conjugado na 3º pessoa do plural, no pretérito perfeito do modo indicativo fica:
A)
B)
C)
D)
E)

Trouxe
Trazido
Trariam
Traria
Trouxeram

07. Observe a frase:
“No último concurso público não houve nenhum problema
sério, apenas a chegada de alguns candidatos retardatários.”
A palavra em destaque poderia ser substituída corretamente
pela palavra que se encontra na alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

Alterados
Reclamatários
Atrasados
Retardados
Doentes

08. Observe a frase:
Está correto o que se diz em:
A)
B)
C)
D)
E)

I
II
III
I e II
II e III

02. Na palavra poesia encontramos:
A)
B)
C)
D)
E)

dois ditongos;
dois hiatos;
um ditongo e um hiato;
um tritongo;
um hiato e um tritongo.

03. Que artigos completam corretamente as frases abaixo:
I. Você conhece ___ dono deste carro?
II. ___dia a gente se encontra.
III. Meu sonho é comprar ___ casa.
A)
B)
C)
D)
E)

a–o–a
as – os – as
o – um – uma
uma – um – uma
o – uma – o

04. Assinale a alternativa em que o verbo não está corretamente colocado:
A)
B)
C)
D)
E)

Eu comprei um carro novo.
Luciana vendeu a casa.
Eu comprarei uma casa ontem.
As crianças brincam no parque.
O pai ajudou o filho na tarefa.
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“Índios reclamaram seus direitos perante o juiz.”
As palavras em destaque possuem, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

Hiato, ditongo, ditongo
Tritongo, hiato, ditongo
Ditongo, ditongo, hiato
Ditongo, ditongo, ditongo
Ditongo, hiato, ditongo

09. Observe as frases e assinale a que apresenta erro gramatical:
A)
B)
C)
D)
E)

As paródias foram bem elaboradas.
Arranjei dinheiro para mim comprar um carro.
O condicionador de ar mostrou-se defeituoso.
Chegamos ao clímax da situação.
Comprei este vestido na loja de uma amiga.

10. Observe o trecho a seguir, retirado da música Fotos, de
Victor & Leo:
Uma vida pra tirar você da minha
Só seus flashes disparam meu coração
Já rasguei as fotos, mas em pensamento
Guardo marcas do seu beijo e solidão
Qual das palavras abaixo, retiradas do texto, é polissílaba?
A)
B)
C)
D)
E)

Disparam
Solidão
Rasguei
Pensamento
Só
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CONHECIMENTOS GERAIS
11. As primeiras penetrações que aconteceram no município
de Poço Verde datam de:
A)
B)
C)
D)
E)

1509
1609
1709
1809
1909

12. No Decreto-Lei Estadual de 07 de dezembro de 1944 o
município de Poço Verde aparece como distrito de:
A)
B)
C)
D)
E)

Simão Dias
Tobias Barreto
Campos
Lagarto
Riachão do Dantas

A)
B)
C)
D)
E)

individual
familiar
coletivo
de carga
de passeio

18. O dia da bandeira nacional é comemorado em:
A)
B)
C)
D)
E)

19 de agosto
19 de setembro
19 de outubro
19 de novembro
19 de dezembro

19. A imagem abaixo é um tipo de extrativismo:

13. O nome do Município de Poço Verde veio de um poço
situado na fazenda do senhor Sebastião Dórea, que era mais
conhecida como:
A)
B)
C)
D)
E)

Fazenda do Rio Real
Fazendo do Rio Formoso
Fazenda do Rio Aberto
Fazenda do Rio Profundo
Fazenda do Rio Bonito

14. A economia do Município de Poço Verde é baseada
na(no):
A)
B)
C)
D)
E)

Pecuária
Comércio
Indústria
Agricultura
Serviço

15. O(a) padroeiro(a) do município de Poço Verde é:
A)
B)
C)
D)
E)

Santa Cruz
São Sebastião
Nossa Senhora da Conceição
Santo Antônio
Nossa Senhora das Dores

16. O meio de comunicação abaixo é muito antigo e só tinha
um tipo de utilização que é a de tocar discos cujo nome é:
A)
B)
C)
D)
E)

projetor de imagens
som 3 em 1
rádio-gravador
vitrola
mp3

17. A imagem abaixo é um meio de transporte terrestre:
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I. mineral
II. animal
III. vegetal
A)
B)
C)
D)
E)

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

20. O teleférico é qualquer meio de transporte que se movimenta através de:
A)
B)
C)
D)
E)

cabos
fios
trilhos
rodovia
rio

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito:
A) O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;
B) Os Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN,
coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades;
C) Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE, elaborar normas no âmbito das respectivas competências;
D) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações –
JARI, criar Câmaras Temáticas;
E) As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de
Trânsito, objetivando a integração de suas atividades;
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22. Faz parte do sistema de lubrificação:
A)
B)
C)
D)
E)

Carter, bomba de óleo, comando de válvula
Carter, filtro de óleo, bomba de combustível
Pistão, vareta medidora de nível, filtro de ar
Comando de válvula, carburador, vela de ignição
Bomba e óleo, filtro de óleo, bomba de combustível

23. Quais são os principais componentes do sistema de arrefecimento:
A)
B)
C)
D)
E)

Radiador, Bomba d’água
Radiador, válvula termostática, ventoinha
Ventilador, mangueiras, abafador
Reservatório, dutos, coletor de exaustão
Guarnições de borracha, tubulação, bomba d’água

24. Responsável pela coleta dos gases resultantes da queima
da mistura ar/combustível, transmitindo para a atmosfera e
eliminando a poluição atmosférica, bem como a sonora e as
vibrações produzidas. Está falando de que tipo de sistema?
A)
B)
C)
D)
E)

Elétrico
Lubrificação
Escapamento
Ignição
Motorização

25. A respeito do sistema de direção, quais elementos abaixo
fazem parte?
A)
B)
C)
D)
E)

Cremalheira
Alternador
Motor de partida
Distribuidor
Mancais do virabrequim

26. Não são equipamentos obrigatórios:
A) Limpador de pára-brisa; Lavador de pára-brisa; Pala
interna de proteção do sol;
B) Faróis dianteiros; Luzes de posição dianteira, traseira, indicadoras de direção,
C) Freio, ré e placas; Velocímetro; Buzina; Freios de
estacionamento e serviços;
D) Pneus, incluindo o estepe, faróis de neblina; Macaco
compatível ao peso;
E) Extintor de incêndio; Cinto de segurança; Catalisador;
27. Informa aos usuários as condições, proibições, obrigações
ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. O desrespeito a
estes sinais constitui infrações do Código de Trânsito Brasileiro. São que tipos de sinais?
A)
B)
C)
D)
E)

Sinais de advertência
Sinais de turismo
Sinais de advertência
Sinais de orientação
Sinais de regulamentação

28. Qual deve ser o primeiro passo em respeito a primeiros
socorros?
A)
B)
C)
D)
E)

Garantir a segurança
Realizar ações com as vítimas
Pedir socorro
Manter a calma
Controlar a situação
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29. Qual a distancia do acidente para o início da sinalização
em vias de fluxo rápido?
A)
B)
C)
D)
E)

40 passos longos
60 passos longos
70 passos longos
80 passos longos
100 passos longos

30. O que se deve fazer com uma vítima de acidente?
A)
B)
C)
D)
E)

Torniquetes
Não tirar o capacete
Movimentar a vítima
Dar algo para tomar
Colocá-lo sentado

31. Em uma hemorragia, se o sangue ensopar as primeiras
compressas aplicadas, você deverá:
A)
B)
C)
D)

Retirar o pano ensopado de sangue e colocar outro
Esperar, pois o sangue vai coagular
Jogar água para tirar o sangue do pano
Colocar mais compressas sobre as que já estão no
local.
E) Virar o lado do pano
32. O gesto do agente de trânsito de erguer verticalmente o
braço direito, significa:
A)
B)
C)
D)
E)

Ordem de parada obrigatória para todos os veículos.
Ordem de seguir para todos os veículos
Ordem para diminuir a velocidade e seguir em frente
Ordem de passagem obrigatória
Ordem para reduzir a marcha

33. A menos que se encontre sobre a zona de cruzamento,
quando acender a luz amarela do sinal luminoso, o motorista
deverá:
A)
B)
C)
D)
E)

Acelerar para passar
Parar o mais rápido possível
Parar o seu veículo
Acelerar ou parar, pois a luz laranja não indica nada
Acelerar o mais rápido possível

34. O condutor de veículo com o braço estendido para fora,
horizontalmente, a mão fazendo movimentos para cima e para
baixo, indica que:
A)
B)
C)
D)
E)

Vai diminuir a marcha ou parar.
Vai acelerar
Vai dobrar à direita
Vai dobrar à esquerda
Está mostrando algo

35. A placa que determina ao motorista a obrigação de parar
o seu veículo, sendo ineficiente e perigosa a simples redução
de velocidade é:
A)
B)
C)
D)
E)

Parada obrigatória.
Pare imediatamente
Parada obrigatória à frente
Cuidado perigo
Reduza Velocidade
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36. A placa A-13b significa:

A)
B)
C)
D)
E)

Entroncamento oblíquo à esquerda
Rua lateral à esquerda
Rua à esquerda
Passagem pela esquerda
Confluência à esquerda.

37. A placa A-42c indica:

A)
B)
C)
D)
E)

Fim de pista
Inicio de pista
Pista dupla
Pista única
Pista dividida.

38. Ingerir bebida alcoólica e dirigir logo em seguida é uma
infração:
A)
B)
C)
D)
E)

Grave
Gravíssima
Leve
Média
Não é infração

39. Uma das funções da educação para o trânsito é:
A) Orientar pedestres e motoristas sobre o comportamento correto no trânsito.
B) Educar somente os pedestres como eles devem agir
C) Educar somente os motoristas a dirigir defensivamente
D) Ensinar a dirigir ofensivamente e defensivamente
E) Tirar a primeira habilitação
40. Na direção de um veículo em movimento o motorista
precisa ver tudo o que acontece, ou seja, ter uma visão:
A)
B)
C)
D)
E)

Refusa
Divergente
Frontal
Lateral
Difusa
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