D) conseguir vender o jornal velho;
E) deixar os leitores furiosos.

PORTUGUÊS
Leia o texto I para responder as perguntas de 01 a 05.

05 – A palavra jornaleiro , presente no texto, é um substantivo:
O menino jornaleiro
O menino jornaleiro passa berrando pela rua:
– Vinte e cinco adultos enganados por um menino! Uma
criança engana vinte e cinco adultos!
– Me dá um jornal - grita um homem que vai passando.
O homem pega o jornal, abre e descobre que é um jornal
velho. Vai reclamar, furioso, quando houve o menino gritando lá
de longe:
– Vinte e seis adultos enganados por um menino! Vinte e
seis adultos...

A) abstrato
B) composto
C) coletivo
D) primitivo
E) derivado
06 – Complete corretamente os espaços em branco e em seguida
marque a opção correspondente:
“A ________ de professores ________ a ________.”

(Ziraldo Alves Pinto. Adaptado)

01 – Segundo texto, a manchete anunciada pelo garoto:
I. Deixa o público furioso com a notícia.
II. Leva o consumidor a pensar que se trata de uma matéria do
jornal do dia.
III. Faz parte das reportagens do jornal do dia.
Está(ão) correta(a) :
A) apenas a I;
B) apenas a II;
C) apenas a III;
D) I e II;
E) I, II e III.

A) assembléia – mantem – paralização
B) assembléia – mantêm – paralisação
C) assembléia – manteem – paralização
D) assembleia – mantém – paralisação
E) assembleia – mantêm – paralização
07 – Qual das palavras abaixo não é escrita com S:
A) gás
B) gasolina
C) gasoso
D) varises
E) grisalho

02 – As palavras grifadas no texto são:

08 – Considerando as novas mudanças ortográficas, em qual
das alternativas abaixo, os elementos devem receber o hífen na
sua formação :

A) adjetivos
B) numerais
C) verbos
D) conjunções
E) advérbios

A) auto biografia
B) infra vermelho
C) ultra violeta
D) hiper romântico
E) auto retrato

03 – Na oração : “Uma criança engana vinte e cinco adultos.” O
termo sublinhado é um numeral:

09 – Em qual das frases abaixo a palavra destacada é um adjetivo:

A) ordinal
B) cardinal
C) fracionário
D) multiplicativo
E) coletivo

A) A garotinha estava chorando.
B) Josué está de carro novo.
C) Aquela mulher caiu da escada.
D) O carro de José está na oficina.
E) Comprei uma bicicleta para meu filho.
10 – Qual das palavras abaixo é oxítona?

04 – Observe o trecho abaixo:
“– Vinte e cinco adultos enganados por um menino. Uma
criança engana vinte e cinco adultos!”
A intenção do garoto era:

A) caneca
B) peneira
C) físico
D) saudade
E) tatu

A) divulgar a manchete do jornal;
B) chamar a atenção das crianças;
C) vender jornais especialmente a crianças;
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CONHECIMENTOS GERAIS
11 – O poder executivo no Brasil tem como principal
representante o:
A) vereador;
B) prefeito;
C) governador;
D) deputado estadual;
E) presidente da República.

A) em 1996 o serviço público municipal era o menor;
B) em 1999 o serviço público estadual era o maior;
C) em 1996 o serviço público federal estava em menor
proporção;
D) em 1996 o serviço público estadual era o menor;
E) em 1999 o serviço publico federal estava empregando a maior
parte de cidadãos.
16 – Todas as alternativas abaixo foram nomes dados ao
município de Santo Amaro das Brotas, exceto:

12 – O meio de comunicação é a forma que temos de nos
comunicar-mos com outras pessoas. Aponte a alternativa abaixo
em que aparece um elemento que não faz parte da comunicação
por hipermídia.
A) rádio;
B) CD-ROM;
C) TV-digital;
D) NTICs;
E) Internet.

A) Fazenda e Engenho Aires da Rocha;
B) Vila de Santo Amaro;
C) Engenho Santo Amaro;
D) Santo Amaro de Maruim;
E) Juruana.
17 – Assinale a única alternativa em que não aparece um
povoado da cidade de Santo Amaro das Brotas.

13 – Assinale a única alternativa em que não aparece um meio
de transporte terrestre.
A) carro;
B) submarino;
C) microônibus;
D) trem;
E) metrô.

A) Urubu;
B) Areias;
C) Atoleiros;
D) Boa Fé;
E) Pronuncio.
18 – No passado Santo Amaro das Brotas devido a sua
localização foi um dos mais importantes centros:

14 – O meio ambiente hoje está sendo alvo de muito estudo
devido ao aquecimento global que está contribuindo para a
matança de animais e paisagens. O dia do meio ambiente é
comemorado em:

A) do mel;
B) da agricultura;
C) da agropecuária;
D) da criação de cavalos;
E) açucareiros.
19 – A Carta Régia de 04 de maio de 1699, criava:

A) 05 de abril;
B) 05 de maio;
C) 05 de junho;
D) 05 de agosto;
E) 05 de setembro.

A) a Vila de Santo Amaro de Maruim;
B) a Vila de Santo Amaro;
C) a Vila fazenda Aires da Rocha;
D) a Vila do Rio Sergipe;
E) a Vila de Juruama.

15 – Com base na imagem abaixo conclui-se que:
20 – O período chuvoso de Santo Amaro das Brotas ocorre
geralmente:
A) de fevereiro a agosto;
B) de fevereiro a setembro;
C) de março a setembro;
D) de março a agosto;
E) de junho a setembro.

http://www.scielo.br/img/revistas/op/v7n1/16935f01.gif
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D) DETRAN, polícia militar, DER
E) CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIFE

21 – Qual a idade mínima para se dirigir um ônibus?
28 – Qual o significado da sigla RENAVAN?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22
22 – Um veículo automotor possui 9 lugares exceto o do
condutor. Qual (quais) categoria(s) de habilitação pode dirigir
este veículo?
A) Categoria A e B
B) Categoria B e C
C) Categoria B e D
D) Categoria D
E) Categoria B, C e D

A) Registro nacional de veículos e motos;
B) Receita nacional de veículos automotores;
C) Rede nacional de veículos e motos;
D) Rede nacional de veículos automotores;
E) Registro Nacional de Veículos Automotores.
29 – Os gestos ou ações efetuadas pelo condutor de forma não
consciente, os quais são reflexos adquiridos pela prática na
direção do veículo, são denominados de:
A) Condições adversas;
B) Direção Defensiva;
C) Automatismos;
D) Aquaplanagem;
E) Direção ofensiva.

23 – Qual a validade do processo para se tirar a 1ª habilitação?
30 – Qual a denominação das vias urbanas?
A) 6 meses
B) 1 ano
C) 1 ano e 6 meses
D) 2 anos
E) 10 meses

A) Vias de trânsito rápido, vias arterial, vias coletoras;
B) Vias rápidas, vias adjacentes, vias locais;
C) Vias locais, vias coadjuvantes, vias pardas;
D) Vias mineiras, vias técnicas, vias coletoras;
E) Vias esburacadas, vias mal conservadas, vias adjacentes.

24 – Em acidentes com motociclista devemos:
31 – O que é Frenagem?
A) Remover o capacete para que respire melhor;
B) Não remover o capacete e permanecer aguardando socorro;
C) Mudar a posição do motociclista para acomoda-lo melhor;
D) Remover o capacete se ele apresentar dor excessiva;
E) Remover o capacete e aguardar socorro.
25 – A respiração boca a boca será realizada quando:
A) A vítima apresentar febre;
B) A vítima apresentar tonturas;
C) A vítima apresentar traumatismo craniano;
D) A vítima apresentar parada respiratória;
E) A vítima apresentar-se inconsciente.
26 – São gases emitido por veículos:
A) O2 e CO2
B) CO e NOx
C) NO2 e CO2
D) O2 e NO2
E) H2O e H2O2
27 – Quais são os órgãos normativos coordenadores e
consultivos do sistema de trânsito?
A) CONTRAN, CETRAN, DENATRAN
B) DENATRAN, DETRAN
C) CONTRAN, DENATRAN, DER

A) É a redução de marcha para parar o veículo;
B) É a Utilização do Sistema de Freios para reduzir a velocidade
do veículo ou imobilizá-los;
C) É parar o veículo em segurança;
D) É o bloqueio das rodas;
E) É a redução da velocidade.
32 – Qual o limite máxima de ruídos em decibéis recomendado
como ideal na zona urbana?
A) 90 db
B) 100 db
C) 110 db
D) 120 db
E) 130 db
33 – Qual a função do manômetro?
A) Utilizado para medir a carga da bateria, indica que a bateria
está sendo carregada;
B) Registra a quilometragem do veículo desde o início de sua
utilização;
C) Permite alteração, indicando os quilômetros percorridos;
D) Informa a pressão da bomba de óleo;
E) Marca a temperatura da água de arrefecimento do motor.
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34 – Ao condutor que tenha sido imposta multa, de que julgue
injusta sua aplicação, é dado direito de recorrer da mesma através:
A) Do CONTRAN;
B) Do sindicato de sua categoria;
C) Da JARI;
D) Dos Conselhos Estaduais de Trânsito;
E) Da CIRETRAN.

39 – A bateria faz parte de qual tipo de sistema?
A) sistema de alimentação;
B) sistema de injeção;
C) sistema mecânico;
D) sistema de direção;
E) sistema elétrico.
40 – A direção defensiva pode ser:

35 – Qual o significado da placa R-18?
A) Preventiva e corretiva;
B) Certa e errada;
C) Correta e errada;
D) Preventiva e correta;
E) Defensiva e ofensiva.
A) Caminhões a 10 metros;
B) Comprimento máximo permitido;
C) Comprimento de caminhão máximo permitido;
D) Comprimento máximo da via;
E) Largura permitida.
36 – A placa R-16 afirma:

A) A largura máxima permitida da via;
B) Largura máxima de cada via;
C) Distância da via para acostamento;
D) Largura máxima permitida para trânsito de caminhões;
E) Largura máxima permitida do veículo para transitar na área,
via ou pista.
37 – Tem por finalidade identificar as vias e os locais de interesse,
bem como orientar condutores de veículos quanto aos
percursos, os destinos, as distâncias, os serviços auxiliares e
também tem como função a educação do usuário. Estamos
definindo qual tipo de sinalização?
A) sinalização horizontal de indicação;
B) sinalização vertical de indicação;
C) sinalização vertical de regulamentação;
D) sinalização vertical de advertência;
E) sinalização vertical de localização.
38 – Resolução Nº 205 de 20 de outubro de 2006 fala sobre:
A) critérios de padronização para funcionamento das Escolas
Públicas de Trânsito.
B) os limites de peso e dimensões para veículos que transitem
por vias terrestres e dá outras providências.
C) os documentos de porte obrigatório e dá outras providências.
D) Regimento Interno das Câmaras Temáticas do CONTRAN.
E) requisitos referentes aos sistemas de iluminação e sinalização
de veículos.
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