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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Aprendendo a pensar
(Frei Beto)

Nosso olhar está impregnado de preconceitos. Uma das 
miopias que carregamos é considerar criança ignorante. Nós, 
adultos, sabemos; as crianças não sabem.

O educador e cientista Glenn Doman se colocou a 
pergunta: em que fase da vida aprendemos as coisas mais 
importante que sabemos?

As coisas mais importantes que todos sabemos é falar, 
andar, movimentar-se, distinguir olfatos, cores, fatores 
que representam perigo, diferentes sabores etc. Quando 
aprendemos isso? Ora, 90% de tudo que é importante para 
fazer de nós seres humanos, aprendemos entre zero e seis 
anos, período que Doman considera “a idade do gênio”.

Ocorre que a educação não investe nessa idade. 
Nascemos com 86 bilhões de neurônios em nosso cérebro. As 
sinapses, conexões cerebrais, se dão de maneira acelerada 
nos primeiros anos da vida.

Glenn Doman tratou crianças com deformações 
esqueléticas incorrigíveis, porém de cérebro sadio. Hoje 
são adultos que falam diversos idiomas, dominam música, 
computação etc. São pessoas felizes, com boa autoestima. Ao 
conhecer no Japão um professor que adotou o método dele, foi 
recebido por uma orquestra de crianças; todas tocavam violino. 
A mais velha tinha quatro anos...

Ele ensina em seus livros como se faz uma criança, de 
três ou quatro anos, aprender um instrumento musical ou se 
autoalfabetizar sem curso específico de alfabetização. Isso 
foi testado na minha família e deu certo. Tenho um sobrinho- 
neto alfabetizado através de fichas. A mãe lia para ele histórias 
infantis e, em seguida, fazia fichas de palavras e as repetia. De 
repente, o menino começou a ler antes de ir para a escola.

[...]

(Disponível em: http://www.domtotal.com/colunas/detalhes.
Dhp?artld=5069. Acesso em 27/12/15, adaptado)

1) Em relação às ideias apresentadas pelo texto, só é 
correto afirmar que:
a) biologicamente, as crianças possuem pouca capacidade 

de aprendizagem.
b) cientificamente, limitações físicas sempre comprometem 

o desenvolvimento intelectual.
c) politicamente, os investimentos em educação deveriam 

focar na autoalfabetização.
d) culturalmente, é comum que os adultos considerem as 

crianças ignorantes.

2) Considerando o contexto em que se encontra, assinale 
a única opção em que o vocábulo destacado NÃO 
corresponde a um exemplo de substantivo.
a) “Nosso olhar está impregnado de preconceitos” (1°§)
b) “Uma das miopias que carregamos é considerar criança 

lanorantei”(1°§)
c) “Nascemos com 86 bilhões de neurônios em nosso 

cérebro.” (4°§)
d) “Hoje são adultos que falam diversos idiomas” (5°§)

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
3 e 4 seguintes.

“Nós, adultos, sabemos; as crianças não sabem.” (1°§)

3) Ao empregar o vocábulo “ adultos” entre vírgulas no 
trecho acima, o autor pretende:
a) provocar uma ambiguidade intencional.
b) excluir-se do processo enunciativo.
c) delimitar o grupo a que faz referência.
d) referir-se a uma fase imprecisa da vida.

4) Há, entre as duas orações do período, uma relação 
semântica. Desse modo, sem prejuízo de sentido, no 
lugar do ponto e vírgula que as separam poderia ser 
empregado o seguinte conectivo:
a) desde que
b) contudo
c) visto que
d) como

5) De acordo com o texto, “ a idade do gênio” (3°§) faz 
referência à fase em que:
a) se aprendem as coisas mais importantes para o ser 

humano.
b) a genialidade de uma criança distingue-se da de outra 

de mesma idade.
c) a formação do caráter deve ser privilegiada em relação 

à formação cultural.
d) todas as crianças deveriam ser iniciadas na educação 

musical ou artística.

6) Em “As sinapses, conexões cerebrais, se dão de 
maneira acelerada nos primeiros anos da vida.”  (4°§), 
encontra-se destacada uma função sintática . Trata-se 
do:
a) complemento nominal
b) vocativo
c) predicativo do sujeito
d) aposto

7) Ao fazer uso do vocábulo “ miopias” , no primeiro 
parágrafo, o autor emprega esse termo no sentido:
a) irônico
b) cômico
c) metafórico
d) científico

8) O vocábulo “a” que está presente no título possui a 
mesma classificação morfológica do que se encontra 
destacado em:
a) “Ocorre que a educação não investe” (4°§)
b) “A mais velha tinha quatro anos...“ (5°§)
c) “A mãe lia para ele histórias infantis” (6°§)
d) “o menino começou a ler antes” (6°§)

9) No sexto parágrafo, ao descrever a experiência de 
alfabetização de seu sobrinho-neto, o autor refere-se, 
indiretamente, a tese do cientista Glenn Doman por 
meio da:
a) exemplificação
b) explicação
c) retificação
d) enumeração

10) Todas as palavras listadas abaixo são acentuadas em 
função da mesma regra, EXCETO:
a) “cérebro” (4°§)
b) “esqueléticas” (5°§)
c) “método” (5°§)
d) “incorrigíveis” (5°§)

___________________MATEMÁTICA___________________

11) Paulo comprou dois pacotes de balas: um contendo 
84 balas e outro contendo 74 balas e as distribuiu em 
quantidades iguais para 12 pessoas. Nessas condições 
o total de balas que restou à Paulo foi:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
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12) O total, em centímetros, da soma entre 23 metros e 124 
decímetros é igual a:
a) 3540
b) 354
c) 1470
d) 2424

13) Uma costureira utilizou um quinto de um novelo de lã 
e mais dois terços do mesmo novelo. Desse modo, a 
fração que representa o total do novelo que a costureira 
utilizou é:

19) O aplicativo da Microsoft Windows responsável para a 
cópia, exclusão, organização, movimentação e todas 
as atividades de gerenciamento de arquivos é o:
a) Windows Movie Maker
b) Windows Defender
c) Windows Media Player
d) Windows Explorer

20) Em um microcomputador encontramos a especificação 
técnica abaixo, que podemos interpretar como sendo a 
especificação técnica:

HDD 1TB Sata 6GB/s 7200 rpm

a) do processador.
b) de um disco rígido.
c) da memória RAM.
d) do monitor de vídeo.

________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

b>!
c)

d)
15

14) Carlos almoçou em certo dia no horário das 12:45 às 
13:12. O total de segundos que representa o tempo que 
Carlos almoçou nesse dia é:
a) 1840
b) 1620
c) 1780
d) 2120

15) Dentre as alternativas, a única incorreta é:
a) 34 gramas = 34000 miligramas
b) 230 decalitros = 2300 litros
c) 12 hectômetros = 12000 decímetros
d) 3000 centigramas = 3 gramas

_____________ NOÇÕES DE INFORMÁTICA_____________
16) Respeitando a ordem de execução de operações de 

fórmulas no Excel, do Microsoft Office, teremos como 
resultado final da fórmula abaixo:

=8-2A2/4*5+4
a) 49
b) -1
c) 7
d) 9

17) 0  usuário está criando um documento no Word, 
do Microsoft Office, e ao testar a impressão desse 
documento depara que embora tenha escolhido o 
tamanho do papel como A4 o texto está saindo no 
comprimento maior da folha. Portanto, para girar a 
orientação dessa página, deve-se:
a) na configuração da página, alterar a orientação de 

Paisagem para Retrato.
b) na impressora, virar o papel em 90° graus.
c) na impressora, girar o ângulo de impressão para 90° 

graus.
d) na formatação do documento, alterar o tamanho do 

papel.

18) Quanto a Internet, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta (de cima 
para baixo):
( ) por questões de segurança, atualmente a Internet não 

utiliza mais o protocolo TCP/IP.
( )o famoso WWW (3Ws) da Internet significa em inglês: 

Wall Walt Warm.
a) V -V
b) V -F
c) F -V
d) F -F

O texto a seguir será a base para a questão 21.

A legislação de trânsito está despertando cada vez 
mais o interesse da sociedade. Pessoas de todas as 
idades, condutores de veículos, procuram atualizar-se 
no conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro e na 
sua regulamentação como um meio para desenvolver 
comportamentos seguros no trânsito.

21) Assinale a alternativa incorreta. São objetivos básicos 
do Sistema Nacional de Trânsito:
a) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 

com vistas à segurança.
b) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 

com vistas à fluidez.
c) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 

com vistas ao conforto.
d) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 

com vistas à assolação ambiental.

22) Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas segundo a Lei que consolidou o código de 
trânsito brasileiro.
Executivos de trânsito ou rodoviário junto a cada
órgão ou entidade funcionarão Juntas___________ de
________ d e ____________ - JARI, órgãos colegiados
responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos 
contra penalidades por eles impostas.
a) Administradoras, Recursos, Informações
b) Administrativas, Recursos, Infrações
c) Administrativas, Respeitos, Infrações
d) Administrativas, Repescagem, Infrações

23) Leia as afirmativas a seguir tendo como base a lei que 
instituiu o código de trânsito brasileiro.
Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito 
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito de suas atribuições.
II. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 

dispositivos e os equipamentos de controle viário.
III. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os 

acidentes de trânsito e suas causas.
IV. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento 

rotativo pago nas vias.
V. licenciar, na forma da legislação, veículos de tração 

e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, 
autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas 
decorrentes de infrações.

Das afirmações apresentadas estão corretas:
a) Apenas I e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I, III e V.
d) I, II, III, IV e V.
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24) Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas tendo como base a lei que instituiu o código de 
trânsito brasileiro.
Das normas gerais de circulação e conduta, antes de 
colocar o veículo em circulação nas vias públicas,
o _________ deverá verificar a existência e as boas
condições de funcionamento dos equipamentos de uso
___________ , bem como assegurar-se da existência
d e _____________ suficiente para chegar ao local de
destino.
a) condutor, obrigatório, combustível.
b) colaborador, obsoleto, combustível.
c) articulador, específico, carga.
d) condutor, facultativo, carga.

25) Leia as afirmativas a seguir tendo como base a lei que 
instituiu o código de trânsito brasileiro.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 
circulação deverá obedecer às seguintes normas:
I. A circulação se faz pelo lado direito da via, admitindo-se 

as exceções devidamente sinalizadas.
II. 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;

III. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos 
acostamentos, poderá ocorrer a qualquer momento 
mesmo que não seja para entrada ou saída dos imóveis 
ou áreas especiais de estacionamento;

IV. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade 
de passagem, respeitadas as demais normas de 
circulação;

V. Os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação 
de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de 
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e 
parada, quando em serviço de urgência e devidamente 
identificados por dispositivos regulamentares de alarme 
sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas 
as seguintes disposições:

Das afirmações apresentadas, estão corretas.
a) I, II, III, IV e V.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas I, II e V.
d) Apenas I, II, IV e V.

26) Assinale a alternativa correta tendo como base a lei que 
instituiu o código de trânsito brasileiro. Os veículos de 
transporte coletivo regular de passageiros deverão 
utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite 
quando:
a) Circularem em faixas próprias a eles destinadas.
b) Circularem em grandes avenidas.
c) Circularem em faixas centrais a eles destinadas.
d) Circularem em rodovias municipais.

27) Assinale a alternativa incorreta tendo como base o 
código de trânsito brasileiro. A velocidade máxima 
permitida para a via será indicada por meio de 
sinalização, obedecidas suas características técnicas 
e as condições de trânsito. Nas vias urbanas onde 
não existir sinalização regulamentadora, a velocidade 
máxima será de:
a) Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido.
b) Sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais.
c) Cinquenta quilômetros por hora, nas vias ajusante.
d) Trinta quilômetros por hora, nas vias locais.

28) Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas tendo como base a lei que instituiu o código de 
trânsito brasileiro.
O movimento de passar à ________ de outro veículo que
se desloca no mesmo sentido, em uma menor velocidade 
e no mesmo sentido de tráfego, necessitando sair e 
retornar à faixa de origem se chama ultrapassagem. 
A ultrapassagem de outro veículo em movimento
deverá ser feita pela________ , obedecida a sinalização
regulamentar e as demais normas estabelecidas no 
Código Nacional de Transito, exceto quando o veículo 
a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de 
entrar à esquerda.
a) frente, esquerda.
b) direita, direita.
c) esquerda, esquerda.
d) frente, direita.

29) Leia as afirmativas a seguir tendo como base a lei que 
instituiu o código de trânsito brasileiro.
Os veículos especialmente destinados à condução 
coletiva de escolares e respectivos condutores têm 
como exigência os seguintes requisitos para que 
possam circular nas vias com autorização emitida pelo 
órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e 
do Distrito Federal:
I. Registro como veículo de passageiros.
II. Cintos de segurança em número menor à lotação.
III. Ter idade superior a vinte e um anos.
IV. Ser habilitado na categoria C.
V. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, 

ou ser reincidente em infrações médias durante os doze 
últimos meses.

Das afirmações apresentadas estão corretas:
a) Apenas II e IV.
b) Apenas I, III e V.
c) Apenas I, III e IV.
d) I, II, III, IV e V.

O texto a seguir será a base para a questão 30 e tem como 
base a lei que instituiu o código de trânsito brasileiro.

As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte 
remunerado de mercadorias conhecido como moto-frete 
somente poderão circular nas vias se cumpridas algumas 
exigências e com autorização emitida pelo órgão ou 
entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal.

30) Assinale a alternativa correta. Para os efeitos deste tipo 
de transporte remunerado, considera-se proibido:
a) Registro como veículo da categoria de aluguel.
b) Instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos 

termos de regulamentação do Conselho Nacional de 
Trânsito -  Contran.

c) Transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou 
tóxicos.

d) Transporte de gás de cozinha e de galões contendo 
água mineral, desde que com o auxílio de side-car, nos 
termos de regulamentação do Conselho Nacional de 
Trânsito -  Contran.

O texto a seguir será a base para a questão 31.

Constitui infração de trânsito o desrespeito a qualquer 
preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação 
complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o 
infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas 
indicadas em cada artigo, além das punições previstas.
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31) Assinale a alternativa correta. É considerada infração 
gravíssima no Código de Trânsito Brasileiro:
a) Usar veículo para arremessar sobre os pedestres água 

ou detritos.
b) Estacionar nas esquinas e a menos de 5 m do 

alinhamento da via transversal.
c) Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de 

hospitais.
d) Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal 

luminoso.

O texto a seguir será a base para a questão 32.

A Resolução 204 de 20 de outubro de 2006 que 
regulamenta o volume e a frequência dos sons produzidos 
por equipamentos utilizados em veículos e que estabelece 
metodologia para medição a ser adotada pelas autoridades 
de trânsito ou seus agentes, trata como exceções:

v As buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha-à-ré, 
sirenes, pelo motor e demais componentes obrigatórios 
do próprio veículo.

v Veículos prestadores de serviço com emissão sonora de 
publicidade, divulgação, entretenimento e comunicação, 
desde que estejam portando autorização emitida pelo 
órgão ou entidade local competente, 

v Veículos de competição e os de entretenimento público, 
somente nos locais de competição ou de apresentação 
devidamente estabelecidos e permitidos pelas 
autoridades competentes

32) Assinale a alternativa correta com base no texto 
acima. Excluindo as exceções, só será permitida nas 
vias terrestres abertas à circulação a utilização de 
equipamento que produza som em veículos de qualquer 
espécie em nível de pressão sonora não superior a:
a) 100 decibéis e medido a sete metros de distância do 

veículo.
b) 80 decibéis e medido a sete metros de distância do 

veículo.
c) 90 decibéis e medido a sete metros de distância do 

veículo.
d) 85 decibéis e medido a sete metros de distância do 

veículo.

O texto a seguir será a base para a questão 33.

A Resolução 302 de 18 de dezembro de 2008 define e 
regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos 
específicos de veículos. E considera que as questões de 
estacionamento de veículo são de interesse estratégico 
para o trânsito e para a ordenação dos espaços públicos.

33) Assinale a alternativa correta com base no texto acima. 
Considera-se área de estacionamento rotativo a parte 
da via sinalizada para o:
a) Estacionamento não pago, com uso obrigatório do 

pisca-alerta ativado, em período de tempo determinado 
e regulamentado de até 30 minutos.

b) Estacionamento de veículos, gratuito ou pago, 
regulamentado para um período determinado pelo 
órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

c) Estacionamento exclusivo de ambulâncias devidamente 
identificadas.

d) Estacionamento de veículo conduzido ou que transporte 
idoso, devidamente identificado e com autorização 
conforme legislação específica.

34) Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas.
Direção Defensiva é a técnica indispensável para 
o aperfeiçoamento do motorista que trata de forma
_________  o uso do veículo na maneira de dirigir,
reduzindo a possibilidade de envolvimento nos 
acidentes de trânsito. É uma atitude de segurança e 
__________ de acidentes.
a) correta, prevenção.
b) incorreta, desprecaução.
c) impreciso, descuido.
d) correta, imoderação.

O texto a seguir será a base para as questões 35 e 36.

Na direção defensiva as condições adversas são 
consideradas como essenciais e são todos aqueles fatores 
que podem prejudicar o seu real desempenho no ato de 
conduzir o veículo, tomando maior a possibilidade de um 
acidente de trânsito. Existem várias “condições adversas” 
e é importante lembrar que nem sempre elas aparecem 
isoladamente, o que se torna um perigo ainda maior.

35) Assinale a alternativa correta. As condições adversas 
ao tempo estão ligadas às condições atmosféricas: 
frio, calor, vento, chuva, granizo e neblina. Todos esses 
fenômenos reduzem a capacidade visual do motorista, 
tornando mais difícil a visualização de outros veículos, 
além de que, tais condições podem tornar-se tão 
extremas que impossibilitam de ver a margem de 
estradas ou as faixas divisórias.
Com base no texto acima o condutor defensivo deve 
tomar medidas de segurança como:
a) Aumentar a marcha do veículo, acender as luzes altas e 

mesmo que o tempo esteja ruim deve seguir viagem.
b) Reduzir a marcha, acender as luzes baixas e se o tempo 

estiver ruim parar em um lugar seguro e esperar que as 
condições climáticas melhorem.

c) Reduzir a marcha, acender as luzes altas e seguir 
viagem.

d) Aumentar a marcha, acender as luzes baixas e 
seguir viagem mesmo se o tempo estiver ruim e sem 
visibilidade.

36) Leia as afirmativas a seguir.
A condição em que se encontra o veículo é outro 
fator muito importante a ser considerado para evitar 
acidentes. Os defeitos mais comuns em um veículo que 
podem causar acidentes são:
I. Pneus gastos e freios desregulados.
II. Lâmpadas queimadas e limpadores de para-brisa com 

defeito.
III. Falta de buzina e espelho retrovisor deficiente.
IV. Cintos de segurança defeituosos e amortecedores 

vencidos.
V. Folga na direção e suspensão empenada.
Das afirmações apresentadas estão corretas:
a) I, II, III, IV e V.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas II eV.
d) Apenas I, III e V.

O texto a seguir será a base para as questões 37 e 38.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana é um instrumento 
da política de desenvolvimento urbano, objetivando a 
integração entre os diferentes modos de transporte e a 
melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e 
cargas no território do Município.

O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto 
organizado e coordenado dos modos de transporte, de 
serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos 
de pessoas e cargas no território do Município.
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37) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
incorreta. São infraestruturas de mobilidade urbana:
I. Vias e demais logradouros públicos, inclusive 

metroferrovias, hidrovias e ciclovias.
II. Estacionamentos.
III. Terminais, estações e demais conexões.
IV. Pontos para embarque e desembarque de passageiros 

e cargas.
V. Sinalização viária e de trânsito.
VI. Equipamentos e instalações.
VII. Instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de 

taxas e tarifas e difusão de informações.
Estão incorretas as alternativas:
a) Somente a alternativa I está incorreta.
b) Somente as alternativas I, II e III estão incorretas.
c) Nenhuma alternativa está incorreta.
d) Somente as alternativas I, II e IV estão incorretas.

38) Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna com base na política de mobilidade urbana 
brasileira.
Os serviços de transporte urbano são classificados 
quanto ao objeto de passageiros e de cargas. E quanto 
à característica do serviço a classificação fica como 
coletivo e ______________ .
a) social
b) universal
c) comunitário
d) individual

39) Assinale a alternativa incorreta. A Política Nacional de 
Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos:
a) Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social.
b) Proporcionar melhoria nas condições urbanas da 

população no que se refere à acessibilidade e à 
mobilidade.

c) Promover o desenvolvimento insustentável com o 
aumento dos custos ambientais e socioeconômicos dos 
deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades.

d) Consolidar a gestão democrática como instrumento e 
garantia da construção contínua do aprimoramento da 
mobilidade urbana.

40) Assinale a alternativa incorreta. Das diretrizes para o 
planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade 
urbana, faz parte das atribuições mínimas dos 
órgãos gestores dos entes federativos incumbidos 
respectivamente do planejamento e gestão do sistema 
de mobilidade urbana:
a) Avaliar e fiscalizar os serviços emonitorardesempenhos, 

garantindo a consecução das metas de universalização 
e de qualidade.

b) Admitir o transporte ilegal de passageiros.
c) Implantar a política tarifária.
d) Dispor sobre itinerários, frequências e padrão de 

qualidade dos serviços.

IBFC 108 5



IBFC 108


