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60 questões
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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

(20 questões)
12 questões

O texto abaixo deverá ser utilizado para responder as questões de 1 a 8.
Escola × Violência
Jussara de Barros

Parágrafo 1 A violência é um problema social que está presente nas ações dentro das escolas e
se manifesta de diversas formas entre todos os envolvidos no processo educativo.
Isso não deveria acontecer, pois escola é lugar de formação da ética e da moral dos
sujeitos ali inseridos, sejam eles alunos, professores ou demais funcionários.
Parágrafo 2 A violência estampada nas ruas das cidades, a violência doméstica, os latrocínios,
os contrabandos, os crimes de colarinho branco têm levado jovens a perder a credibilidade em uma sociedade justa e igualitária capaz de promover o desenvolvimento social em iguais condições para todos, tornando-os violentos conforme
esses modelos sociais.
Parágrafo 3 Nas escolas, as relações do dia a dia deveriam traduzir respeito ao próximo, através
de atitudes que levassem à amizade, harmonia e integração das pessoas, visando a
atingir os objetivos propostos no projeto político pedagógico da instituição.
Parágrafo 4 Muito se diz sobre o combate à violência, porém, levando ao pé da letra, combater significa guerrear, bombardear, batalhar, o que não traz um conceito correto
para se revogar a mesma. As próprias instituições públicas se utilizam desse conceito errôneo, princípio que deve ser o motivador para a falta de engajamento
dessas ações.
Parágrafo 5 Levar esse tema para a sala de aula desde as séries iniciais é uma forma de trabalhar com um tema controverso e presente em nossas vidas, possibilitando
momentos de reflexão que auxiliarão na transformação social.
Parágrafo 6 Com recortes de jornais e revistas, pesquisas, filmes, músicas, desenhos animados, notícias televisivas, dentre outros, os professores podem levantar discussões acerca do tema numa possível forma de criar um ambiente de respeito ao
próximo, considerando que todos os envolvidos no processo educativo devem
participar e se engajar nessa ação para que a mesma não se torne contraditória. E muito além das discussões e momentos de reflexão, os professores devem
propor soluções e análises críticas acerca dos problemas a fim de que os alunos
se percebam capacitados para agir como cidadãos. Afinal, a credibilidade e a confiança são as melhores formas de mostrar para crianças e jovens que é possível
vencer os desafios e problemas que a vida apresenta.
Disponível em: <http://www.brasilescola.com/educacao/escola-x-violencia.htm>.
Acesso em: 25 maio 2014. (Adaptado)
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1. Relacione as ideias abaixo com seus respectivos
parágrafos do texto:
(
(
(
(
(
(

) sugere como trabalhar em sala de aula sobre
o tema.
) aponta possíveis atitudes para auxiliar no
combate à violência.
) afirma que a escola deveria ser o modelo de
respeito ao próximo.
) define violência.
) acredita que o conceito errado leva à falta de
ação.
) aponta algumas razões de os jovens serem
violentos.

3. Analise as frases abaixo e identifique com denotativo ( D ) a(s) que tiver(em) expressões com sentido
literal e com conotativo ( C ) a(s) que tiver(em) expressões com sentido figurado.
(

(

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1•5•6•2•4•3
5•6•3•1•2•4
5•6•3•4•1•2
6•5•2•1•4•3
6•5•3•1•4•2

2. Leia o excerto e analise as afirmativas abaixo.
“E muito além das discussões e momentos de reflexão,
os professores devem propor soluções e análises críticas
acerca dos problemas a fim de que os alunos se percebam capacitados para agir como cidadãos.” (Parágrafo 6)
1. O singular de “cidadãos” é “cidadã”.
2. Pode-se substituir “a fim de que” por “além de
que” sem prejuízo de sentido.
3. De acordo com a norma culta, na frase acima,
pode-se substituir a vírgula por ponto e
vírgula.
4. De acordo com a norma culta, está correto
dizer: “…a fim de que os alunos percebam-se
capacitados…”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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(

) Muito se diz sobre o combate à violência,
porém, levando ao pé da letra, combater significa guerrear, bombardear, batalhar, o que
não traz um conceito correto para se revogar
a mesma. (Parágrafo 4)
) A violência é um problema social que está
presente nas ações dentro das escolas
e se manifesta de diversas formas entre
todos os envolvidos no processo educativo.
(Parágrafo 1)
) A violência estampada nas ruas das cidades,
a violência doméstica, os latrocínios, os contrabandos, os crimes de colarinho branco
têm levado jovens a perder a credibilidade
em uma sociedade justa e igualitária (…).
(Parágrafo 2)
) Afinal, a credibilidade e a confiança são as
melhores formas de mostrar para crianças
e jovens que é possível vencer os desafios e
problemas que a vida apresenta. (Parágrafo 6)

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

C–C–C–D
C–C–D–D
C–D–C–D
D–D–C–C
D–D–D–C

4. Assinale a alternativa que apresenta corretamente
sinônimos e antônimos, de acordo com o texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

latrocínios – suicídios: sinônimo (Parágrafo 2)
propostos – sugeridos: antônimo (Parágrafo 3)
errôneo – correto: antônimo (Parágrafo 4)
credibilidade – coragem: sinônimo (Parágrafo 6)
engajar – criar: sinônimo (Parágrafo 6)
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5. Analise as ocorrências da palavra que nos períodos
abaixo.
I. A violência é um problema social que está
presente nas ações dentro das escolas (…).
(Parágrafo 1)
II. Nas escolas, as relações do dia a dia deveriam
traduzir respeito ao próximo através de atitudes que levassem à amizade (…). (Parágrafo 3)
III. Muito se diz sobre o combate à violência,
porém, levando ao pé da letra, combater significa guerrear, bombardear, batalhar, o que
não traz um conceito correto para se revogar
a mesma. (Parágrafo 4)
IV. Afinal, a credibilidade e a confiança são as
melhores formas de mostrar para crianças
e jovens que é possível vencer os desafios e
problemas que a vida apresenta. (Parágrafo 6)

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com relação às palavras sublinhadas no
excerto abaixo.
“A violência estampada nas ruas das cidades, a violência doméstica, os latrocínios, os contrabandos, os crimes de colarinho branco têm levado jovens a perder
a credibilidade em uma sociedade justa e igualitária
capaz de promover o desenvolvimento social em
iguais condições para todos, tornando-os violentos
conforme esses modelos sociais.” (Parágrafo 2)
(

(
(
(

Considere as afirmativas abaixo.
1. “Que” é pronome relativo em I, II e III.
2. Em III, “o que” faz referência à “ao pé da letra”.
3. Em I, “que” exerce a função de objeto direto.
4. Em IV, não há vírgula antes do “que” por ser
uma oração adjetiva explicativa.
5. São pronomes relativos as duas ocorrências
de “que” em IV.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

) têm levado pode ser substituído por “têm
feito com que jovens percam” sem prejuízo de
sentido.
) Em todas as ocorrências a é artigo definido
feminino singular.
) Em tornando-os, o pronome pessoal refere-se
a “jovens”.
) conforme pode ser substituído por “de acordo
com” sem prejuízo de sentido.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–F–V
V–F–V–V
V–F–F–V
F–V–V–F
F–F–V–F

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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7. Analise as frases abaixo, extraídas do texto:
1. A violência é um problema social que está presente nas ações dentro das escolas e se manifesta de diversas formas entre todos os envolvidos no processo educativo. (Parágrafo 1)
2. Isso não deveria acontecer, pois escola é lugar
de formação da ética e da moral dos sujeitos
ali inseridos, sejam eles alunos, professores ou
demais funcionários. (Parágrafo 1)
3. Nas escolas, as relações do dia a dia deveriam
traduzir respeito ao próximo, através de atitudes que levassem à amizade, harmonia e
integração das pessoas, visando a atingir os
objetivos propostos no projeto político pedagógico da instituição. (Parágrafo 3)
4. As próprias instituições públicas se utilizam
desse conceito errôneo, princípio que deve
ser o motivador para a falta de engajamento
dessas ações. (Parágrafo 4)
Assinale a alternativa que indica todas as frases que
expressam a opinião da autora.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas as frases 1 e 4.
Apenas as frases 2 e 3.
Apenas as frases 2 e 4.
Apenas as frases 1, 2 e 3.
Apenas as frases 2, 3 e 4.

8. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
(

(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V
V–V–F–V
V–F–V–F
F–F–F–V
F–V–F–F

9. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão escritas corretamente, de acordo com o sistema
ortográfico vigente.
a. (
b.
c.
d.
e.
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) No primeiro parágrafo, na frase “Isso não deveria acontecer, pois escola é lugar de formação
da ética e da moral dos sujeitos ali inseridos,
sejam eles alunos, professores ou demais
funcionários”, a conjunção pois explica a ideia
expressa na primeira oração.
) No terceiro parágrafo, não há crase em
‘visando a’ porque diante de verbo no infinitivo não se usa crase.
) No quarto parágrafo, a conjunção porém pode
ser substituída por portanto sem modificar o
sentido da frase.
) O modo verbal predominante no texto é o
indicativo.

) Porque a violência têm aumentado nas
cidades?
( ) A violência não pára no muro das escolas, o
estrapolam.
( ) Os alunos crêm que ser amigo do professor é
o suficiente para garantir boas notas.
( ) Na próxima semana haverá cessão na Câmara
sobre violência nas escolas.
( X ) Foi uma grande ideia do diretor chamar o
Orientador Educacional para falar dos papéis
que cada um ocupa na educação dos jovens.
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10. Sobre o emprego dos numerais, analise as frases
abaixo.
1. A inauguração do novo prédio da Reitoria será
no dia 1 (um) de agosto.
2. Emprega-se o ordinal até décimo e daí por
diante o cardinal: Bento XVI (dezesseis) foi o
sucessor de João Paulo II (segundo).
3. Após a leitura do vigésimo capítulo, li o capítulo treze.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

11. Assinale a alternativa cuja regência verbal está
correta, de acordo com a norma padrão.
a. ( ) Atualmente, as sociedades assistem as cenas
lamentáveis nos ambientes escolares.
b. ( ) Cabe ao Poder Público assistir aos jovens
infratores.
c. ( X ) Chamava por alguém que a socorresse
naquele momento.
d. ( ) O número de inscritos no concurso chegou
em vinte mil!
e. ( ) Ela conseguirá resolver o problema sem precisar chamar ao médico.

Informática

13. No Writer em Português na sua versão 2.4 deseja-se determinar o número de caracteres e o número de
palavras constantes de um documento sendo editado.
Assinale a alternativa que permite ao usuário obter
essa informação.
a. (
b. (

) Acessar o Menu Arquivo e clicar em opções.
) Acessar o Menu Ferramentas, depois clicar em
estatísticas.
c. ( ) Acessar o Menu Exibir, depois clicar em
estatística.
d. ( ) Acessar o Menu Editar, depois clicar em propriedades, selecionar a alternativa Dados do
documento.
e. ( X ) Acessar o Menu Arquivo, depois clicar na
alternativa Propriedades e selecionar a aba
Estatística.

14. Assinale a alternativa que permite verificar se
o seu computador, executando Windows 7 em
Português, está em um grupo de trabalho ou domínio
e o nome deste.
a. (
b.
c.

d.
12. Considere a relação semântica estabelecida entre
as orações da frase abaixo.
“Mama África, a minha mãe, é mãe solteira e tem que
fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como
empacotadeira nas Casas Bahia (…)”. (Chico César)
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

4 questões

e.

) Acessar o Painel de Controle e clicar em
Configurações Gerais.
( ) Clicar no botão Iniciar e depois clicar em
Redes e Compartilhamentos.
( X ) Clicar no botão Iniciar e depois clicar com o
botão direito do mouse em Computador e
depois selecionar Propriedades.
( ) Clicar no botão Iniciar e depois clicar com o
botão direito do mouse em Computador e
depois selecionar Redes e Compartilhamentos.
( ) Clicar no botão Iniciar e depois clicar com
o botão direito do mouse em Redes e
Compartilhamentos e selecionar Grupo de
Trabalho.

adição
comparação
condicionalidade
causalidade
explicação
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15. Uma forma de o usuário proteger seu computador é a utilização de um Firewall. O Microsoft
Windows 7 dispõe de um Firewall.
Com relação a esse assunto, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) O Firewall do Windows não é ativado por
padrão no Windows 7.
b. ( X ) Para ajudar a proteger o seu computador,
você precisará tanto de um Firewall quanto de
um antivírus e um antimalware.
c. ( ) Uma vez que a rede do usuário já dispõe de
um Firewall não é necessária a ativação do
Firewall do Windows.
d. ( ) Caso o usuário não tenha certeza se o Firewall
do Windows de seu computador está ativado
ele pode visualizar essa informação acessando
o Painel de Controle do Windows, clicando na
opção Redes e Internet e então selecionando
a opção Status do Firewall.
e. ( ) No Firewall do Windows 7, caso algum programa seja bloqueado, o Firewall do Windows
o informará e lhe dará a opção de desbloqueá-lo, se a opção Mensagens de Bloqueio
do Firewall do Windows estiver habilitada.

16. No Calc em Português, na sua versão 2.4 na célula
A3, encontramos a função:

Raciocínio Lógico

4 questões

17. Em uma empresa, 45 funcionários produzem
15 unidades do produto A a cada 9 dias. Logo, o
número de funcionários necessários para produzir
30 unidades do produto A, a cada 6 dias, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

108.
117.
123.
135.
141.

18. Joana, Maria e Tatiana dividem o custo de uma
viagem de maneira proporcional ao seu salário mensal.
Sabe-se que o salário mensal de Maria é a metade
do salário de Joana e que o de Joana é o triplo do de
Tatiana.
Se Tatiana pagou R$ 3.500,00 pela viagem, Maria
pagou:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

R$ 5.000,00.
R$ 5.100,00.
R$ 5.150,00.
R$ 5.200,00.
R$ 5.250,00.

=SOMARPRODUTO(A1:B1;A2:B2).
Sendo que as células A1, A2, B1 e B2 contêm respectivamente os valores inteiros 2, 3, 3 e 2, assinale a
alternativa que apresenta o valor a ser apresentado na
célula A3.

19. Em uma cidade com 450.000 motoristas, 30%
destes já cometeram algum tipo de infração de trânsito. Porém, dentre os infratores, apenas 5% foram
multados.

a.
b.
c.
d.
e.

Portanto o número de infratores que não receberam
multa por sua infração é:

(X)
( )
( )
( )
( )

12
25
28
36
81
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

67.500.
128.000.
128.250.
128.500.
128.750.
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20. Maria, João e Felipe trabalham juntos. Sabe-se
que se Maria for despedida, então João e Felipe serão
promovidos. Ainda, se João for promovido, então
Felipe ganhará um bônus. Sabe-se que Felipe não
ganhará um bônus.
Logo, podemos afirmar corretamente que:
a. ( ) Maria será despedida.
b. ( X ) Maria não será despedida.
c. ( ) Maria será despedida e
João não será promovido.
d. ( ) Maria não será despedida e
João será promovido.
e. ( ) Felipe será promovido.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
21. Assinale a alternativa que corresponde ao órgão
competente para estabelecer as diretrizes da Política
Nacional de Trânsito.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Jari
Cetran
Contran
Denatran
Detran

22. Assinale a alternativa correta em relação às normas gerais de circulação e conduta.
a. ( ) É expressamente vedado qualquer trânsito
de veículos sobre passeios, calçadas e nos
acostamentos.
b. ( ) Os veículos precedidos de batedores não
gozam de prioridade de passagem, devendo
respeitar as normas gerais de circulação.
c. ( ) Todo o condutor deverá deixar livre a passagem pela faixa da direita, indo para a
esquerda, caso seja necessário, quando
veículos destinados a socorro, polícia e salvamento estiverem com os dispositivos sonoros
acionados.
d. ( X ) O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais
veículos, bem como em relação ao bordo da
pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do
veículo e as condições climáticas
e. ( ) Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem,
deverá afastar-se do usuário ou usuários aos
quais ultrapassa, podendo para tal exceder o
limite legal de velocidade.
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(40 questões)

23. Assinale a alternativa que corresponde ao(s)
órgão(s) competente para conceder autorização para
conduzir veículos de propulsão humana e de tração
animal.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Detran
Denatran
Polícia Militar Estadual
Polícia Rodoviária Federal
Órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Municípios

24. Assinale a alternativa correta acerca do procedimento a ser adotado pelo condutor que necessitar
realizar a conversão à esquerda e a operação de
retorno, nas vias providas de acostamento.
a. (

b.

c.

d.

e.

) É expressamente vedado qualquer tipo de
conversão ou operação de retorno nas vias
providas de acostamento.
( X ) Nas vias em que não houver lugar adequado
para a manobra, o condutor deverá aguardar
no acostamento, à direita, para cruzar a pista
com segurança.
( ) O condutor deverá aguardar no bordo
esquerdo da pista, com o sinal de luminoso
do veículo aceso, para cruzar a pista com
segurança.
( ) Cabe ao condutor analisar, dependendo do
tráfego local, o melhor local para aguardar para
cruzar a pista, seja à direita, no acostamento,
ou no bordo central da via de rolamento.
( ) Não havendo fluxo contrário, o condutor
poderá imediatamente cruzar a pista sem a
necessidade de aguardar no acostamento à
direita.
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25. Assinale a alternativa correta em relação às normas gerais de circulação e conduta.
a. ( X ) Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à
direita, à esquerda e retornos.
b. ( ) Nas ultrapassagens em interseções e suas
proximidades, deverá o condutor indicar o
seu propósito de forma clara e com a devida
antecedência, por meio da luz indicadora de
direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
c. ( ) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote limítrofe a essa via, terá
preferência de passagem sobre os demais
usuários da via.
d. ( ) O veículo de transporte coletivo que esteja
parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, não poderá sofrer
ultrapassagem.
e. ( ) Os veículos mais lentos, quando transitarem
em fila, estão dispensados de manter distância entre si.

27. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

26. Assinale a alternativa correta em relação às normas gerais de circulação e conduta.
a. ( ) Durante a noite, em circulação, o condutor
deverá usar luz alta.
b. ( ) O condutor é livre para utilizar as luzes do
veículo conforme a sua experiência.
c. ( X ) O condutor manterá acesas, à noite, as luzes
de posição quando o veículo estiver parado
para fins de embarque ou desembarque
de passageiros e carga ou descarga de
mercadorias.
d. ( ) É obrigatório manter acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, quando sob chuva
forte, neblina ou cerração.
e. ( ) Os veículos de transporte coletivo regular de
passageiros, quando circularem em faixas
próprias a eles destinadas, manterão acesas as
luzes de posição durante o dia e a noite.

) O embarque e o desembarque, do condutor
e dos passageiros, devem ocorrer sempre do
lado da calçada.
( X ) Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor
pode entrar em uma interseção se houver
possibilidade de ser obrigado a imobilizar o
veículo na área do cruzamento, obstruindo ou
impedindo a passagem do trânsito transversal.
( ) Quando proibido o estacionamento na via,
também será proibida a parada de veículo
sobre a faixa de rolamento, mesmo que esta
se restrinja ao tempo indispensável para
embarque ou desembarque de passageiros.
( ) Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deverá sempre
reduzir a velocidade pela metade, de forma
que possa deter seu veículo com segurança
para dar passagem a pedestre e a veículos
que tenham o direito de preferência.
( ) Em vias de mão dupla em que for permitido
o estacionamento em umas das faixas, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, para observar o embarque e o
desembarque nos veículos parados.

28. Assinale a alternativa correta em relação às normas gerais de circulação e conduta.
A operação de carga ou descarga será regulamentada
pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via
e é considerada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

ilha.
conversão.
estilômetro.
estacionamento.
direito de preferência.
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29. Assinale a alternativa correta em relação às normas gerais de circulação e conduta.

31. Assinale a alternativa correta em relação às normas gerais de circulação e conduta.

a. ( X ) O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente
nos locais legalmente previstos ou naqueles
regulamentados por sinalização específica.
b. ( ) Nas paradas, operações de carga ou descarga
e nos estacionamentos, o veículo poderá ser
posicionado no sentido contrário do fluxo,
desde que paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto ao meio-fio.
c. ( ) O estacionamento dos veículos motorizados
de duas rodas será feito em posição paralela
ao meio-fio.
d. ( ) O condutor poderá efetuar operações de
carga ou descarga, parar ou estacionar o veículo em qualquer lugar em que não haja sinalização proibindo tal manobra.
e. ( ) Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação
de carga ou descarga poderão estar situados, sobre a pista de rolamento ou fora dela,
dependendo do tipo da carga.

a. (
b.

c.

d.

e.

) As crianças com idade inferior a doze anos
devem ser transportadas nos bancos traseiros.
( ) Onde não existir sinalização regulamentadora,
a velocidade máxima permitida, em vias urbanas, será de cento e dez quilômetros por hora.
( ) A utilização da buzina é livre, sendo vedado
apenas o seu uso nas proximidades de hospitais, casas de repouso e estabelecimentos
escolares.
( ) A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nas vias do território nacional abrange
apenas o condutor e o passageiro que transitar no banco dianteiro.
( X ) Respeitadas as condições operacionais de
trânsito e da via, a velocidade mínima não
poderá ser inferior à metade da velocidade
máxima estabelecida.

32. Assinale a alternativa correta em relação à sinalização de trânsito.
a. (

30. Assinale a alternativa correta em relação às normas gerais de circulação e conduta.
a. ( ) A via urbana, quando aberta à circulação e
destinada ao trânsito rápido, será classificada
como rodovia.
b. ( ) As vias rurais abertas à circulação de pequeno
fluxo de veículo de tração motor ou animal
são classificadas como vias locais.
c. ( X ) De acordo com a sua utilização, as vias rurais
abertas à circulação classificam-se em rodovias e estradas.
d. ( ) O entroncamento de vias urbanas com vias
rurais é classificado como via arterial ou
coletora.
e. ( ) Será classificada como estrada a via que comportar duas ou mais faixas de trânsito abertas
à circulação urbana.
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b.

c.

d.

e.

) Os únicos sinais de trânsito previstos na legislação são os luminosos, sonoros e os gestos
do agente de trânsito e do condutor.
( ) As ordens do agente de trânsito não terão
prevalência sobre as normas de circulação e
outros sinais.
( X ) Não poderão ser aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro por
inobservância à sinalização quando esta for
insuficiente ou incorreta.
( ) A travessia de pedestres sobre a via somente
será permitida nas intersecções devidamente
sinalizadas de forma luminosa, a fim de garantir as condições adequadas de segurança na
circulação.
( ) Durante o período eleitoral é permitido afixar
sobre a sinalização de trânsito e respectivos
suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de
publicidade, inscrições, legendas e símbolos
que não se relacionem com a mensagem da
sinalização.
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33. Assinale a alternativa que indica corretamente a
gradação necessária para o que condutor esteja habilitado para conduzir veículo motorizado utilizado no
transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito
lugares, excluído o do motorista.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria AB

34. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao grau de infração praticada pelo motorista
que atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou
substâncias.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

levíssima
leve
média
grave
gravíssima

35. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao grau de infração praticada pelo motorista
que dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

levíssima
leve
média
grave
gravíssima

36. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao grau de infração praticada pelo motorista
que avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de
parada obrigatória à segurança.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

levíssima
leve
média
grave
gravíssima

37. Assinale a alternativa correta acerca da aplicação
de penalidades de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro.
a. ( X ) Ao condutor caberá a responsabilidade pelas
infrações decorrentes de atos praticados na
direção do veículo.
b. ( ) Somente o condutor do veículo poderá
sofrer a imposição de penalidade de trânsito, estando isentos de tais infrações o
proprietário do veículo, o embarcador e o
transportador.
c. ( ) A aplicação das penalidades previstas no
código de trânsito afasta toda e qualquer
outra punição originária de ilícitos penais
decorrentes de crimes de trânsito.
d. ( ) Não haverá aplicação de penalidade quando
for imediata a identificação do infrator e o
proprietário do veículo for pessoa jurídica.
e. ( ) Não sendo imediata a identificação do infrator,
o proprietário do veículo terá sessenta dias de
prazo, após a notificação da autuação, para
apresentar o infrator, ao fim do qual, não o
fazendo, será considerado responsável pela
infração.

38. Assinale a alternativa correta acerca da aplicação
de penalidades de suspensão do direito de dirigir, de
acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.
a. (
b.
c.

d.

e.

) Terá a duração mínima de um mês até dois
anos, quando o infrator for reincidente.
( X ) Será aplicada, pelo prazo mínimo de um mês,
até o máximo de um ano.
( ) Quando ocorrer a suspensão do direito de
dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será
devolvida a seu titular imediatamente após
cumprida a penalidade.
( ) A imposição da penalidade de suspensão do
direito de dirigir, quando o infrator alcançar
a pontuação máxima permitida, não elimina
os pontos computados antes de decorrido o
prazo de um ano.
( ) Será aplicada quando o infrator atingir, no
período de um ano, a contagem de vinte e um
pontos.
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39. Identifique os requisitos que o candidato deverá
preencher para habilitar-se nas categoria D e E.
1. Não ter cometido nenhuma infração grave
ou gravíssima ou ser reincidente em infrações
médias durante os últimos doze meses.
2. Estar habilitado no mínimo há um ano na
categoria C, quando pretender habilitar-se na
categoria E.
3. Ser maior de dezoito anos.
Assinale a alternativa que indica todos os requisitos
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correto apenas o requisito 2.
É correto apenas o requisito 3.
São corretos apenas os requisitos 1 e 2.
São corretos apenas os requisitos 1 e 3.
São corretos os requisitos 1, 2 e 3.

40. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro.
a. ( ) O primeiro licenciamento do veículo será feito
em até trinta dias do seu registro.
b. ( ) O certificado de licenciamento anual não é
documento de porte obrigatório na utilização
de veículo automotor.
c. ( ) O certificado de licenciamento anual será
expedido ao veículo licenciado, vinculado
à carteira nacional de habilitação do seu
proprietário.
d. ( ) No caso de transferência de residência ou
domicílio, o licenciamento de origem será
válido por um prazo de trinta dias, devendo
o proprietário do veículo providenciar a sua
atualização.
e. ( X ) Todo reboque ou semirreboque, para transitar
na via, deverá ser licenciado anualmente pelo
órgão executivo de trânsito do Estado, ou
do Distrito Federal, onde estiver registrado o
veículo.
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41. Assinale a alternativa que indica corretamente os
conceitos básicos de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Carroça é veículo de tração animal destinado
ao transporte de pessoas.
( ) O movimento em ângulo, à esquerda ou à
direita, de mudança da direção original do
veículo é denominado cruzamento.
( ) A pista própria destinada à circulação de
ciclos, separada fisicamente do tráfego
comum, é denominada ciclofaixa.
( X ) O dispositivo de reflexão e refração da luz
utilizado na sinalização de vias e veículos,
vulgarmente chamado de olho-de-gato, é
denominado catadióptrico.
( ) Camioneta é o veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até
três mil e quinhentos quilogramas.

42. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O servidor no exercício de sua função não é
responsável por eventuais prejuízos que, nessa
condição, causar ao patrimônio do Estado.
( X ) O funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições, sendo as cominações independentes entre si.
( ) A pedido da chefia imediata, o servidor poderá
sonegar valores e objetos confiados à sua
guarda ou responsabilidade,bem como não as
tomar, na forma e no prazo estabelecido nas
leis e nos regulamentos administrativos.
( ) O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares, não poderá ser responsabilizado pelo
respectivo custo.
( ) O pagamento da indenização a que ficar obrigado exime o servidor da pena disciplinar em
que incorrer.
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43. Assinale a alternativa correta em relação a primeiros socorros.
a. ( ) No atendimento a um acidente o condutor do
veículo deverá buscar, junto às vítimas, todos
os dados preliminares para se elucidar a culpa
pelo sinistro. Após esclarecidos os fatos, o
socorro deverá ser acionado.
b. ( ) A pessoa que se sentir habilitada a prestar os
primeiros socorros necessários às vítimas de
acidente de trânsito está dispensada de acionar o sistema profissional de socorro.
c. ( ) Ao presenciar um acidente com motociclista,
deve-se retirar o capacete para se medir a
extensão da gravidade e verificar se a vítima
consegue mexer o pescoço.
d. ( X ) A vítima do veículo deverá ser retirada do veículo, antes da chegada do socorro profissional,
apenas quando houver perigo imediato de
incêndio ou outros riscos evidentes.
e. ( ) Aquele que presenciar acidente de trânsito
em que as vítimas apresentam hemorragia
externa de um ferimento deverá, imediatamente, elevar a parte do sangramento e fazer
um torniquete para estancar o sangue.

44. Assinale a alternativa correta acerca da ética profissional do servidor público.
a. ( X ) O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade,
na conduta do servidor público, é que poderá
consolidar a moralidade do ato administrativo.
b. ( ) O servidor público não está vinculado aos
elementos éticos de conduta, uma vez que,
para atingir o interesse público, poderá agir
conforme sua convicção.
c. ( ) O conceito de moralidade da Administração
Pública é restrito, limitando-se à distinção
entre o bem e o mal, certo e ou incorreto.
d. ( ) A função pública deve ser isolada da vida
particular de cada servidor público. Assim, os
fatos e atos verificados na conduta do dia a
dia da vida privada não influenciarão o seu
conceito funcional.
e. ( ) Toda pessoa tem direito à verdade, exceto
quando tal informação contrariar os interesses
da pessoa interessada ou da Administração
Pública.

45. Assinale a alternativa que indica corretamente o
decurso do prazo de reabilitação do infrator que teve
cassada a carteira nacional de habilitação.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1 mês
6 meses
2 anos
3 anos
5 anos

46. Nos motores ciclo OTTO quatro tempos aspirados,
a mistura admitida é comprimida na câmara de combustão por um componente chamado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

compressor.
biela.
anel.
pistão.
girabrequim.

47. Nos motores ciclo diesel, o óleo diesel é:
a. ( X ) injetado pelo bico injetor na câmara de combustão no final da compressão do ar.
b. ( ) admitido como componente da mistura junto
com o ar.
c. ( ) injetado na admissão do ar e depois queimado pela vela.
d. ( ) admitido pelo corpo de borboletas e injetado
com o ar compondo a mistura.
e. ( ) alimentado pelo carburador que controla a
mistura.

48. Nos motores a gasolina ciclo OTTO quatro tempos, a mistura de ar e combustível é queimada após a
compressão.
O componente que inicia a queima da mistura na
câmara de combustão é chamado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

platinado.
bico injetor.
bobina de ignição.
válvula de admissão.
vela de ignição.
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49. A energia mecânica produzida pelos motores dos
automóveis chega até as rodas pelo sistema de:

53. A parte inferior do motor que serve de reservatório de óleo lubrificante é chamada:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

tração.
transmissão.
engrenagens.
alimentação.
suspensão.

50. Para controle de emissões de gases dos automóveis atuais, é instalado no sistema de escapamento um
filtro que consiste em um núcleo cerâmico no interior
de uma carcaça metálica. O núcleo é impregnado de
metais nobres, como platina, paládio e ródio.
Esse filtro é chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

catalisador.
filtro aeróbico.
filtro anaeróbico.
sonda lâmbida.
vaporizador TNZ.

51. O componente responsável pela circulação do
líquido de refrigeração entre o radiador e o motor é
chamado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

ventoinha.
intercooler.
bomba d’água.
válvula bimetálica.
vaso de expansão.

52. Nos motores ciclo OTTO quatro tempos, o
comando de válvulas tem a função de:
a. ( ) permitir apenas escapamento.
b. ( X ) comandar a abertura e o fechamento das
válvulas de admissão e descarga.
c. ( ) acionar a árvore de manivelas e comandar os
pistões.
d. ( ) permitir a admissão, comandar a árvore do
distribuidor e a árvore de manivelas.
e. ( ) controlar a rotação do distribuidor e permitir
apenas a admissão.
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(X)
( )
( )
( )
( )

cárter.
bloco.
carcaça.
tampa de válvulas.
filtro de óleo.

54. Quando é realizada alguma manutenção no freio
do veículo, a operação de retirada do ar da tubulação
do sistema é chamada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

ajuste de pinça.
ajuste de sapata.
ventilação do freio.
limpeza de fluído.
sangria de freio.

55. Os quatro tempos de um motor ciclo OTTO são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

explosão, descarga, expansão e ignição.
alimentação, explosão, ignição e exaustão.
admissão, descarga, compressão e ignição.
admissão, compressão, explosão e descarga.
compressão, alimentação, descarga e expansão.

56. Em pneu com a especificação 175/65 R 15, é correto afirmar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

o pneu é de construção lateral.
a largura da seção do pneu é de 65”.
a largura da seção do pneu é de 275 cm.
a largura da seção do pneu é de 175 mm.
o pneu pode rodar até uma velocidade de
150 km/h.
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57. Nos automóveis, o componente responsável pela
recarga da bateria, quando o motor está funcionando,
é chamado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

corretor.
regulador.
carburador.
retificador.
alternador.

58. Nas trocas de óleo de automóveis, quando não
especificado pelo fabricante, o filtro de óleo deve ser
trocado:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

junto com o óleo.
a cada três trocas de óleo.
a cada quatro trocas de óleo.
a cada seis meses.
a cada ano.

59. Quando for necessário completar o nível de óleo
de um motor, deve-se usar óleo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

mais fino do que está no motor.
mais grosso do que está no motor.
usado, pois no motor também é usado.
de categoria superior ao que está no motor.
da mesma especificação do que está no
motor.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

60. O componente do sistema de embreagem que
aciona o platô e também responsável pelo contato
direto com o mesmo é chamado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

disco de embreagem.
rolamento de embreagem.
cilindro da embreagem.
atuador hidráulico.
pedal.
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Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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