PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ATALAIA (AL)

PORTUGUÊS
Fim de semana…
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Essa semana demorou uns 15 dias pra passar, mas
finalmente chegou o tão esperado fim de semana!
Dessa vez eu vou tentar resolver um problema
que me aflige há muito tempo, que é o de não conseguir
falar corretamente os nomes das pessoas (aliás palavra
nenhuma!) depois de tomar umas caixas e outras…
Usarei um método semelhante ao da psicologia
reversa.
É simples: Achei um companheiro cujo nome é
impossível pronunciar sem ter bebido nada. Logicamente, quando eu estiver pra lá de bagdá poderei pronunciar o nome dele sem nenhuma dificuldade.
Quer tentar também? Dá uma olhada no nome dele e depois conta pra gente qual foi o resultado:

04. O nome do sujeito na identidade é “Chalingtonglaevionheechernavare”. Quanto à classificação dos nomes das pessoas, eles são classificados em:
A)
B)
C)
D)
E)

substantivos comuns;
substantivos derivados;
substantivos abstratos;
substantivos próprios;
substantivos coletivos.

05. O verbo “poderei” que aparece na linha 11 do texto, se
colocássemos no pretérito imperfeito ficaria:
A)
B)
C)
D)
E)

podia;
poderia;
pudesse;
pude;
pudera.

Observe a charge abaixo e responda as questões 06 e 07.

http://loucurasedevaneios.com.br/category/textos-engracados/

Com base no texto acima responda as questões de 01 a 09.
01. O numeral “15” que aparece na linha 1 é classificado
como:
A)
B)
C)
D)
E)

cardinal;
ordinal;
fracionário;
coletivo;
multiplicativo.

02. Na frase “mas finalmente chegou o tão esperado final de
semana”. A palavra grifada pode ser trocada, sem que haja
alteração de sentido, por qualquer uma das palavras abaixo,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

porém;
todavia;
contudo;
talvez;
entretanto.

03. A palavra “tentar” que aparece na linha 3 é uma verbo
que se encontra:
A)
B)
C)
D)
E)

na quinta conjugação;
na quarta conjugação;
na terceira conjugação;
na segunda conjugação;
na primeira conjugação.

MOTORISTA D

http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/category/cultura/charges/page/3/

06. As palavras CATÃO/ DÍVIDA são classificadas respectivamente como:
A)
B)
C)
D)
E)

paroxítona / paroxítona;
oxítona / proparoxítona;
oxítona / paroxítona;
paroxítona / oxítona;
paroxítona / proparoxítona.

07. A expressão facial do homem na charge acima é de:
A)
B)
C)
D)
E)

alegria;
desespero;
dor;
apaixonado;
raiva.

08. Considere a frase a seguir:
“Pra ser sincero, eu não acreditei na sua aquiescência.”
A palavra em destaque tem como sinônimo todas as alternativas abaixo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

anuência;
atitude;
assentimento;
consentimento;
concordância.
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09. Marque a alternativa em que não aparece um adjetivo
uniforme.
A)
B)
C)
D)
E)

13. O teleférico é classificado como um transporte:

Português;
Gentil;
Árabe;
Vulgar;
Inferior.

10. Observando a imagem abaixo e utilizando expressões da
informática, conclui-se que o computador:
http://www.culturamix.com/fotos/fotos-de-telefericos

A)
B)
C)
D)
E)

terrestre;
aéreo;
aquático;
terrestre e aéreo;
aquático e terrestre.

14. O Dia de Finados, religiosamente, é comemorado no
período de:
A)
B)
C)
D)
E)

está doente;
está com vírus;
está danificado;
está desprotegido;
está desconfigurado.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. No estado, o Poder Legislativo é exercido pelo:
A)
B)
C)
D)
E)

Governador
Desembargador
Procurador Geral
Deputado Estadual
Secretário Chefe de Gabinete

12. A revista se caracteriza por:
A) ser um meio de comunicação impresso, geralmente
um produto derivado do conjunto de atividades denominado jornalismo;
B) ser um recurso tecnológico das telecomunicações
utilizado para propiciar comunicação por intermédio
da transcepção de informações previamente codificadas em sinal eletromagnético que se propaga através do espaço;
C) ser uma publicação periódica de cunho informativo,
jornalístico ou de entretenimento, geralmente voltada para o público em geral;
D) ser um sistema eletrônico de reprodução de imagens
e som de forma instantânea;
E) um jogo eletrônico no qual o jogador interage com
imagens enviadas a um dispositivo que as exibe, geralmente uma televisão ou um monitor.

A)
B)
C)
D)
E)

fevereiro
março
junho
agosto
novembro

15. Qual dos meios de comunicação abaixo as pessoas podem
ouvir e falar ao mesmo tempo?
A) a televisão
B) o rádio
C) a internet

D) o jornal
E) o fax

16. Entre as localidades citadas abaixo, qual a que geralmente
pertence à zona urbana?
A) conjunto
B) sítio
C) chácara

D) fazenda
E) granja

17. Segundo o Censo do IBGE de 2010, Atalaia apresentou
uma população estimada em:
A)
B)
C)
D)
E)

23.456 habitantes;
31.987 habitantes;
44.322 habitantes;
50.120 habitantes;
52.443 habitantes.

18. Todos os municípios citados abaixo fazem divisa com
Atalaia, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Capela
Rio Largo
Messias
Pilar
Maribondo

19. Em Atalaia, o prefeito, constitucionalmente, eleito para o
quadriênio 2001-2004 foi:
A)
B)
C)
D)
E)
MOTORISTA D

Cícero Ferreira de Albuquerque
José Lopes de Albuquerque
Sebastião Pereira Acioli
Maria Regina de Fátima Cavalcante Melo
Francisco Luiz de Albuquerque
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20. A principal economia do município de Atalaia, igualmente, desenvolvido à semelhança de outros municípios próximos, corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Indústria de móveis;
Artesanato;
Cana-de-açúcar;
Serviços públicos;
Indústria textil.

C) devendo estar identificados na forma estabelecida
pelo CONTRAN;
D) mantendo o alarme sonoro acionado;
E) utilizando os dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente;
24. Considere a imagem abaixo e marque a alternativa correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21- Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as
alternativas falsas:
( ) É um direito do pedestre a utilização das calçadas
públicas, passarelas e acostamentos de vias rurais.
( ) É proibido estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla.
( ) O pedestre terá prioridade de passagem sobre o veículo quando houver mudança para a fase verde do
semáforo para os veículos e o pedestre ainda não tiver concluído a sua travessia.
A sequência está correta em:
A) V, F, V
B) F, V, V
C) F, F, V

D) V, V, V
E) F, F, F

22. Considere os itens a seguir e assinale a alternativa correta.
De acordo com a Resolução nº 13/98 do Conselho Nacional
de Trânsito (CONTRAN), são considerados documentos de
porte obrigatório do condutor do veículo:
I.

Autorização, Permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, válidos exclusivamente no
original;
II. Certificado de Registro e Licenciamento AnualCRLV, no original, ou cópia autenticada pela repartição de trânsito que o expediu;
III. Comprovante do pagamento atualizado do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores –
IPVA, conforme normas estaduais, inclusive do Distrito Federal;
IV. Comprovante de pagamento do Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, no original, ou cópia autenticada.
Estão corretos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III;
I, III e IV;
I e IV;
III e IV;
I, II, III e IV.

23. Os veículos portadores de serviço de utilidade pública,
quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação do serviço, desde que devidamente sinalizados, ou seja:
A) devendo estar precedidos de batedores;
B) mantendo guardas sinalizando o local.

MOTORISTA D

A imagem acima corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Via lateral à direita;
Funções sucessivas contrárias primeira à direita;
Funções sucessivas contrárias primeira à esquerda;
Entroncamento obliquo à direita;
Confluência à direita.

25. Muitos acidentes automobilísticos e muitas mortes podem
ser evitados se regras básicas de segurança forem seguidas,
como:
I. dirigir depois de pouca bebida alcoólica;
II. usar cinto de segurança apenas quando dirigir acima
de 80km/h;
III. obedecer à sinalização;
IV. fazer revisão periódica do veículo e manutenção de
seus elementos de segurança.
Estão corretos os itens:
A) I e II;
B) II e IV;
C) III e IV;

D) I, II e IV;
E) II, III e IV.

26. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, dirigir
com habilitação incompatível com a categoria do veículo
implica em infração:
A) grave, com apreensão do veículo;
B) grave e o condutor está sujeito à detenção de 6 meses;
C) leve e o veículo ficará retido até tudo estar regularizado;
D) gravíssima, com apreensão do veículo e recolhimento da CNH;
E) leve, mas o veículo será apreendido.
27. Todas as alternativas abaixo tratam de assuntos correlacionados aos artigos da Resolução de nº 26/98 do CONTRAN,
EXCETO:
A) Os proprietários e condutores, cujos veículos circularem nas vias públicas desprovidos dos requisitos estabelecidos pela Resolução do COTRAN ficam sujeitos
às penalidades constantes no art. 230 inciso IX do Código de Trânsito Brasileiro, constituindo uma infração
grave a não observância destes requisitos.
B) O transporte de carga em veículos destinados ao
transporte de passageiros, do tipo ônibus, microônibus, ou outras categorias, está autorizado desde que
observadas as exigências da Resolução do COTRAN, bem como os regulamentos dos respectivos
poderes concedentes dos serviços.
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C) A carga só poderá ser acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros, que no ônibus
é o bagageiro.
D) Fica proibido o transporte de produtos considerados
perigosos conforme legislação específica, bem como daqueles que, por sua forma ou natureza, comprometam a segurança do veículo, de seus ocupantes ou de terceiros.
E) Os limites máximos de peso e dimensões da carga,
serão os fixados pelas legislações existentes na esfera federal, estadual ou municipal.

34. As vias no Brasil, são classificadas como:
A)
B)
C)
D)
E)

Centrais e Carroçais;
Locais e Rurais;
Urbanas e Rurais;
Arteriais e Locais;
Todas as alternativas estão corretas.

35. A placa de regulamentação abaixo corresponde a:

28. É dever de todo condutor de veículo:
A)
B)
C)
D)
E)

Parar sempre nas faixas de pedestres.
Dar passagem, pela direita, quando solicitado.
Usar a buzina para chamar alguém.
Nenhuma das respostas anteriores.
Fazer uso da luz baixa dos faróis no período noturno
nas vias com iluminação pública.

29. A autoridade de trânsito, para efetuar a fiscalização de
documentos, poderá utilizar sinal sonoro, fazendo soar dois
silvos breves que significa:
A)
B)
C)
D)
E)

Atenção! Siga!
Pare!
Acenda a lanterna.
Diminua a marcha.
Motoristas a postos.

30. É sabido que o bom senso determina que a velocidade de um
veículo seja compatível com o clima, com o piso, com o movimento e demais condições locais. O motorista que não reduzir a
velocidade perto de aglomerações, hospitais e escolas, colocando
em risco a vida das pessoas, estará cometendo uma infração:
A)
B)
C)
D)

média;
grave;
gravíssima;
média, terá o veículo retido e perda do direito de dirigir.
E) grave e terá detenção de 6 meses a 2 anos;
31. O nome que se dá a peça instalada no escapamento dos
veículos, destinada a acelerar a decomposição dos gases poluentes, reduzindo a poluição, denomina-se:
A) amortecedor.
B) difusor.
C) abafador.

D) catalisador.
E) silencioso.

32. Em uma rodovia, a velocidade máxima estabelecida é de
100 km/h. A velocidade mínima em que um veículo pode
trafegar é:
A) 20 km/h.
B) 25 km/h.
C) 30 km/h.

D) 40 km/h.
E) 50 km/h.

A)
B)
C)
D)
E)

Proibido estacionar;
Permitido estacionar;
Proibido parar e estacionar;
Proibido parar;
Proibido o trânsito de veículo automotores.

36. Em cruzamento sem sinalização, a preferência é sempre:
A)
B)
C)
D)
E)

De quem vem pela direita.
De quem vem pela esquerda.
De quem vem em maior velocidade.
De quem vem em menor velocidade.
Nenhuma das respostas;

37. Entre os equipamentos citados abaixo, assinale a ÚNICA
alternativa em que o equipamento não torna-se obrigatório
em um veículo:
A)
B)
C)
D)

Para-choque dianteiro.
Espelho retrovisor interno.
Freio de estacionamento.
Pala interna de proteção contra o sol para passageiro.
E) Iluminação da placa traseira.
38. Que elementos abaixo fazem parte do sistema de freios?
A)
B)
C)
D)

Cabos primários, cabos secundários.
Cilindro mestre, disco, tambor.
Disco de fricção, aditivo, lonas de freio.
Eixo primário, eixo secundário, trem de engrenagens.
E) Coroa/pinhão, lonas.
39. Quando um motorista de um veículo estende para fora o
braço esquerdo, horizontalmente, ele estará indicando aos
outros motoristas que irá:
A)
B)
C)
D)
E)

parar;
dobrar à direita;
efetuar manobra de retorno;
dobrar à esquerda;
diminuir a marcha.

40. Qual a finalidade do amortecedor?
33. É o órgão que tem a competência de julgar os resultados
interpostos pelos infratores do trânsito:
A)
B)
C)
D)
E)

DETRAN;
SSP;
Justiça Comum;
JARI;
Secretarias Municipais de Trânsito.

MOTORISTA D

A)
B)
C)
D)
E)

Auxiliar na mudança de direção nas curvas.
Reduzir os movimentos bruscos da mola.
Reduzir a velocidade.
Evitar o atrito dos pneus com o solo.
Aumentar a vida dos pneus.
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