PORTUGUÊS
Leia a piada e responda as questões 01, 02 e 03.
Um bêbado chega em ziguezague até uma esquina onde
tinha acabado de acontecer um acidente de trânsito e pergunta
para um dos curiosos, ali aglomerados:
- Que aconteceu? Por que esse cara tá caído aí no chão?
- Foi batida.
- Batida, é? Tá vendo só? É por isso que eu só tomo pura...

Foi daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o
leão que voltou foi justamente o que fugira para as matas da
Tijuca. Voltou magro, faminto e alquebrado. Foi preciso pedir a
um certo deputado que arranjasse vaga para ele no Jardim
Zoológico outra vez, porque ninguém via vantagem em
reintegrar um leão tão carcomido assim. E, como o tal deputado
arranja sempre colocação para quem não interessa colocar, o
leão foi reconduzido à sua jaula.

01 – Considerando as informações contidas no texto acima,
assinale a alternativa correta.

Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrava do
leão que fugira para o centro da cidade quando, lá um dia, o
bruto foi recapturado. Voltou para o Jardim Zoológico gordo,
sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar próspero do
Augusto Frederico Schmidt que, para certas coisas, também é
leão.

A) O bêbado sofreu um acidente.
B) Não havia ninguém no lugar do acidente.
C) O bêbado entendeu a gravidade do acontecido.
D) O bêbado não compreendeu a informação que recebeu.
E) A pessoa estava caída no chão porque estava bêbada.

Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para as
florestas da Tijuca disse pro coleguinha: — Puxa, rapaz, como
é que você conseguiu ficar na cidade esse tempo todo e ainda
voltar com essa saúde? Eu, que fugi para as matas da Tijuca,
tive que pedir arrego, porque quase não encontrava o que comer,
como é então que você... vá, diz como foi.

02 – A palavra bêbado que aparece no texto é:
A) oxítona;
B) monossílaba átona;
C) proparoxítona;
D) paroxítona;
E) monossílaba tônica.

O outro leão então explicou: — Eu meti os peitos e fui me
esconder numa repartição pública. Cada dia eu comia um
funcionário e ninguém dava por falta dele.
— E por que voltou pra cá? Tinham acabado os
funcionários?

03 – Na frase “Por que esse cara está caído no chão?”, o sinal
de pontuação é:

— Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário
público. É que eu cometi um erro gravíssimo. Comi o diretor,
idem um chefe de seção, funcionários diversos, ninguém dava
por falta. No dia em que eu comi o cara que servia o cafezinho...
me apanharam.
(texto adaptado)

A) ponto e vírgula;
B) vírgula;
C) interrogação;
D) exclamação;
E) travessão.

05 – O texto acima faz referência a(ao):

04 – Complete a frase abaixo e em seguida assinale a opção
correta:

A) escola pública;
B) saúde pública;
C) desemprego;
D) funcionário público;
E) meio ambiente.

Recife fica____uma hora daqui; minha casa ____cem metros.

06 – Qual o antônimo de magro e faminto respectivamente?

A) há – há
B) a – há
C) há – a
D) a – a
E) à - a

A) esguio – esfomeado
B) baixo – franzino
C) gordo – saciado
D) esquelético – feliz
E) alto – forte

Leia o texto a seguir e responda as questões 05, 06, 07 e 08.

07 – Na frase “(...) o leão que voltou foi justamente o que
fugira para as florestas da Tijuca.”, o verbo em destaque está
em que tempo verbal?

Fábula dos Dois Leões
StanislawPontePreta
(Sérgio Porto)

Diz que eram dois leões que fugiram do Jardim Zoológico.
Na hora da fuga cada um tomou um rumo, para despistar os
perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tijuca e outro
foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de todo jeito
mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem o leite.

A) presente do indicativo;
B) pretérito mais que perfeito do indicativo;
C) futuro do presente do indicativo;
D) futuro do subjuntivo;
E) presente do subjuntivo.
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08 – Assinale a alternativa em que a palavra recapturado está
corretamente separada:

13 – O transporte tubular leva:
A) pessoas;
B) carros;
C) líquidos e derivados de petróleo;
D) cargas perigosas;
E) carga normal.

A) re-ca-p-tu-ra-do
B) re-cap-tu-ra-do
C) rec-ap-tu-ra-do
D) re-captu-ra-do
E) re-ca-ptu-ra-do

14 – No plano estadual o poder executivo é exercido pelo:
09 – Assinale a alternativa em que a palavra é corretamente
escrita com G:
A) gor__eta
B) via__ar
C) via__em
D) in__eção
E) can__ica

A) governador;
B) deputado estadual;
C) deputado federal;
D) senador;
E) chefes de estado.
15 – No dia 21 de março é comemorado:

10 – Observando as palavras abaixo, a única que possui hiato é:
A) roubar
B) empório
C) coelho
D) manteiga
E) salário

A) Dia Mundial da água;
B) Dia do Bibliotecário;
C) Dia do vendedor de livros;
D) Dia Internacional Contra a Discriminação Racial.
E) Dia Mundial da Juventude.
16 – O padre Antonio Duarte chegou a região de Olho d’Água
das Flores para:

CONHECIMENTOS GERAIS
11 – As pessoas que moram na cidade formam a:
A) comunidade do sítio;
B) comunidade rural;
C) comunidade urbana;
D) comunidade central;
E) comunidade de rua.

A) fundar uma nova cidade;
B) colocar um supermercado;
C) fugir de uma revolta;
D) chegar a capital do estado;
E) passear pela região.
17 – Na história de Olho d’Água das Flores o primeiro religioso
a chegar foi o padre Antonio Duarte, mas o primeiro catequizador
da cidade foi:

12 – A imagem abaixo corresponde a um meio de comunicação
denominado:

A) Padre Ibiapina;
B) Ângelo de Abreu;
C) o próprio padre Antonio Duarte;
D) Gil de Abreu;
E) Hermenegildo de Abreu.
18 – Como em toda vila ou povoado a água e a energia é algo
almejado pelos moradores daquela região, e em Olho d’Água
não foi diferente. A energia nesta cidade chegou através de um
gerador por volta de:

http://ic2.blogs.sapo.pt/arquivo/elpais27112005.jpg

A) 1900
B) 1916
C) 1920
D) 1926
E) 1936

A) telefone;
B) jornal escrito;
C) rádio;
D) jornal televisivo;
E) revista.
CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES (AL) – CARGO: MOTORISTA D

02

19 – A emancipação política do município de Olho d’Água das
flores foi dada em:
A) 02 de outubro;
B) 02 de novembro;
C) 02 de dezembro;
D) 02 de janeiro;
E) 02 de fevereiro.
20 – A cidade de Olho d’Água das Flores faz limite a oeste com:
A) São José da Tapera;
B) Major Isidoro;
C) Monteirópoles;
D) Santana de Ipanema;
E) Carneiros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 – A placa R-24b significa

D) compete ao saneamento ambiental, programas urbanos,
habilitação, o trânsito e o transporte;
E) órgão análogo ao DNIT, porém restrito a um estado da
federação.
25 – Na categoria C de quantos em quantos anos deve-se
renovar a habilitação até 65 anos?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
26 – A categoria B dá direito ao condutor dirigir veículos cuja a
lotação não exceda:
A) 6 lugares
B) 7 lugares
C) 8 lugares
D) 9 lugares
E) 5 lugares
27 – Para obter a categoria D o condutor precisa ter alguns
requisitos dentre eles:

A) Sentido de circulação da via;
B) Passagem obrigatória;
C) Siga em frente ou na diagonal;
D) Rua na diagonal a direita;
E) Lombada.

A) Ter mais de 18 anos de idade;
B) Ter mais de 23 anos de idade e ter a permissão para dirigir;
C) Ter dois anos de habilitação, e estar habilitado desde os 20
anos de idade;
D) Ter a CNH e ter 20 anos de idade;
E) Ter 21 anos de idade.

22 – A sinalização que alerta aos usuários as condições
potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes
na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações
à frente, quer sejam permanentes ou eventuais é:

28 – Se cassada a habilitação depois de quantos anos o mesmo
condutor poderá estar reabilitado?

A) vertical de advertência;
B) vertical de regulamentação;
C) vertical de sinalização;
D) vertical de situações adversas;
E) horizontal de regulamentação.
23 – Para conduzir um veículo com 3.800 kg o condutor deverá
ter que tipo de habilitação?
A) B, C
B) A e D
C) B, C, D ou E
D) C, D
E) A, B, C, D ou E

A) 1 ano
B) 2 anos
C) 3 anos
D) 6 meses
E) 8 meses
29 – Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no
período de 12 meses, terá sua CNH:
A) Cassada;
B) Suspensa;
C) Recolhida;
D) Jogada fora;
E) Nada acontecerá.

24 – Define corretamente o CONTRAN:
A) coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e
consultivo;
B) órgão normativo, consultivo e coordenador;
C) órgão técnico composto de especialista que estudam e
oferecem sugestões técnicas;
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30 – Em teoria, trata-se de um componente muito simples. Seu
papel é de gerar uma diferença de potencial no espaço (da mesma
forma que um raio) e assim produzir a faísca que irá realizar a
ignição do combustível:
A) Bateria;
B) Correia do alternador;
C) Sonda lambida;
D) Velas de ignição;
E) Válvula de termostática.

36 – Após 65 anos é obrigatório renovar a habilitação a cada:
A) 1 ano
B) 2 anos
C) 3 anos
D) 4 anos
E) 5 anos
37 – As placas abaixo são

31 – São partes fixas do motor, exceto:
A) Cabeçote
B) Cilindros
C) Bloco do motor
D) Carter
E) Biela

A) De regulamentação
B) De advertência
C) De sinalização
D) Locais
E) Avisos

32 – Para que serve a cambagem?
A) Diminui o esforço do pneu contra o solo.
B) Compensam a flexibilidade da suspensão e mantêm as rodas
em melhor posição de rolamento.
C) Serve para ajudar na orientação do volante e para fazê-lo
retornar a sua posição após descrever a curva.
D) Permite que as rodas possam atingir o paralelismo em alta
velocidade.
E) Permite que o carro não seja jogado fora da via quando
alcança grande velocidade.

38 – Em caso de lesões graves ou de fortes emoções, pode
ocorrer:
A) Parada cardíaca;
B) Hemorragia;
C) Derrame cerebral;
D) Estado de choque;
E) Fratura.

33 – Um silvo longo e um breve significa:

39 – A distância percorrida por um veículo do momento em que
seu condutor percebe algum tipo de perigo até a ação que ele
vai executar denomina-se como:

A) Atenção Siga;
B) Pare;
C) Acenda a lanterna;
D) Diminua a marcha;
E) Trânsito impedido em todas as direções.

A) Distância de parada;
B) Distância de reação;
C) Distância de acontecimento;
D) Distância de seguimento;
E) Distância de frenagem.

34 – Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de
segurança é uma infração:

40 – A sinalização abaixo que prevalece sobre as demais é a:

A) Grave;
B) Gravíssima;
C) Média;
D) Leve;
E) Não é infração.

A) Sinalização horizontal;
B) Sinais luminosos;
C) Placas de trânsito;
D) Sinais verticais;
E) Ordens dos agentes de trânsito.

35 – O condutor que for pego dirigindo o veículo com validade
da CNH. vencida há mais de trinta dias:
A) Perderá 5 pontos na CNH, Apreensão do veículo;
B) Perderá 7 pontos na CNH, Apreensão do veículo;
C) Perderá 5 pontos na CNH, Recolhimento da habilitação/
Retenção do veículo;
D) Perderá 7 pontos na CNH, Recolhimento da habilitação/
Retenção do veículo;
E) Perderá 7 pontos na CNH, Retenção do veículo.
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