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PORTUGUÊS

Leia o Texto I e responda as questões 01, 02 e 03.

TextoI: Os poderes da mandioca

Conta uma lenda indígena que, no princípio dos tempos,
a filha de um cacique engravidou sem contato com homem, O
cacique não acreditou na história da filha e ficou bravo, até que,
em sonho, ele recebeu a visita de um homem branco atestando
a inocência da moça. Branca era também, a linda indiazinha que
nasceu meses depois e recebeu o nome de MANI. Ela foi a
alegria da tribo por apenas um ano, quando morreu
repentinamente, sem doença nem dor. Para surpresa de todos,
do túmulo de MANI brotou um arbusto novo que fez a terra
fender. Os índios cavaram e retiraram grossas raízes, brancas
como o corpo da indiazinha. E a planta ficou conhecida como
mandioca que significa “casa de MANI”.

Desde essa época, abençoada planta nascida do corpo
de MANI tem salvado seu povo da fome. Já era um dos principais
alimentos dos indígenas na época do Descobrimento e ainda
hoje marca presença no cardápio dos brasileiros de todo o país.
Com o nome de mandioca, macaxeira ou aipim, cozida, frita ou
torrada na forma de farinha, não há quem resista.

(Globo Ciência)

01 – O objetivo do texto ao usar a expressão “Os poderes da
mandioca” é :

A) descrever os diversos uso da mandioca;
B) narrar a lenda indígena sobre a origem dos índios;
C) expor seu ponto de vista sobre os poderes da mandioca;
D) informar sobre a origem da mandioca e de seu nome de  acordo

com a tradição indígena;
E) descrever as inúmeras receitas culinárias com a mandioca.

02 – MANDIOCA,  MACAXEIRA e AIPIM, são termos:

A) que designam produtos diferentes;
B) utilizados para denominar a raiz de MANI em determinadas

regiões do Brasil;
C) usados em todas as regiões do Brasil ao mesmo tempo;
D) usados para denominar pratos típicos em uma única região

brasileira;
E) usados apenas na região Nordeste.

03 – A palavra FENDER que aparece no texto tem o sentido
igual a:

A) molhar;
B) unir;
C) rachar;
D) umedecer;
E) juntar.

04 – Assinale a alternativa em que aparece um substantivo
abstrato.

A) Escada

B) Josias
C) Sapateiro
D) Bondade
E) Arquipélago

05 – O plural correto das palavras MÃO, PINTOR e PASTEL é:

A) mães, pintores, pastels;
B) mãos, pintors, pastéis;
C) mão, pintores, pastéis;
D) mães, pintores, pastéis;
E) mãos, pintores,pastéis.

06 – Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
acentuadas corretamente:

A) fósforo, lâmpada, histôria, café;
B) lámpada, tênis, história, anâlise;
C) ténis, lâmpada, anâlise, história;
D) tênis, lâmpada, análise,fósforo;
E) túmulo, histôria, lampáda, tenís.

07 – De acordo com o Novo Acordo Ortográfico o nosso
alfabeto é formado por:

A) 25 letras;
B) 23 letras;
C) 24 letras;
D) 26 letras;
E) 20 letras.

08 – Qual das palavras abaixo é paroxítona?

A) tônico
B) amedrontado
C) além
D) médico
E) última

09 – A única palavra abaixo que não é completada com SS é:

A) a___inatura
B) in__eto
C) dino__auro
D) a__édio
E) a__ento

10 – Marque a opção que completa corretamente a frase abaixo:

“O __________ não podia __________ o resultado da
ação.”

A) adevogado – adivinhar;
B) advogado – advinhar;
C) adevogado – advinhar;
D) advogado – adivinhar;
E) adivogado - adivinhar.
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CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Um juiz federal no uso das suas atribuições é considerado
um:

A) órgão singular;
B) órgão do colegiado;
C) justiça especializada;
D) doutrinador;
E) guardião da justiça federal.

12 – O soldado é um personagem importante em nossa sociedade
e o seu dia é comemorado em:

A) 01 de agosto;
B) 10 de agosto;
C) 25 de agosto;
D) 11 de setembro;
E) 25 de setembro.

13 – Um dos transportes aquáticos mais antigos que se conhece
e que até hoje é muito utilizado para transportar pessoas, é feito
de pedaços de madeira amarradas, e a essas madeiras colocada
e amarrada um pedaço de pano para formar uma vela. Esse
transporte é um(a):

A) barco
B) Jet ski
C) transatlântico
D) lancha
E) jangada

14 – Assinale a única alternativa em que não aparece um meio
de comunicação em massa.

A) rádio
B) televisão
C) teatro
D) internet
E) telefone

15 – Todas as alternativas abaixo são requisitos para que uma
área seja considerada de zona urbana, EXCETO :

A) meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
B) abastecimento de água;
C) sistema de esgotos sanitários;
D) ausência de posto de saúde e escola;
E) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para

distribuição domiciliar.

16 – Segundo a história onde hoje se encontra o município de
Estrela de Alagoas no século XX um animal era muito visto pela
região e por isso foi dado a este lugarejo o então nome, o animal
que ali tinha em abundancia era:

A) tatu-bola;
B) o pato selvagem;
C) as garças;
D) as vacas leiteiras;
E) as formigas-correicão.

17 – A primeira eleição que houve no município de Estrela de
Alagoas foi realizada em 07 de julho de 1991 a intenção desta
eleição foi realizar:

A) um recadastramento;
B) uma escolha para ser o pároco da cidade;
C) um plebiscito;
D) uma escolha para prefeito e vereadores;
E) uma escolha para governador do estado.

18 – Geograficamente a cidade de Estrela de Alagoas está
situada na microrregião de:

A) Major Isidoro;
B) Palmeira dos Índios;
C) Cacimbinhas;
D) Bom Conselho;
E) Igaci.

19 – Estrela de Alagoas está situada ao leste com:

A) Bom Conselho;
B) Igaci;
C) Palmeira dos Índios;
D) Minador do Negrão;
E) Cacimbinhas.

20 – Segundo e IBGE de 2000 a religião predominante de
Estrela de Alagoas é:

A) evangélica;
B) espírita;
C) budista;
D) católica;
E) afrobrasileira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Em 19 de junho de 2008 foi aprovada a Lei 11.705,
modificando o Código de Trânsito Brasileiro. Apelidada de “lei
seca”, proíbe o consumo da quantidade de bebida alcoólica
superior a:

A) 1 decigrama;
B) 2 decigramas;
C) 3 decigramas;
D) 5 decigramas;
E) 6 decigramas.

22 – De acordo com o sistema nacional de transito, o órgão
responsável pela regulamentação do código de transito
brasileiro (CTB) e pela permanência ou mudança de leis de
transito é a(o):

A) Policia Militar;
B) CONTRAN;
C) DER;
D) JARI;
E) CETRAN/CONTRANDIFE.
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23 – A resolução Nº 26 de 21 de maio de 1998:

A) disciplina o transporte de carga em veículos destinados ao
transporte de passageiros;

B) dispõe sobre a inspeção de segurança veicular;
C) dispõe sobre modificações de veículos e dá outras

providências;
D) dispõe sobre documentos de porte obrigatório e dá outras

providências;
E) estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que

transitem por vias terrestres e dá outras providências.

24 – Um tipo de acidente comum é o capotamento. Mas para um
acidente ser considerado capotamento é necessário que o
veiculo:

A) gire sobre si mesmo 180 graus;
B) gire sobre si mesmo 360 graus ou mais;
C) colida transversalmente com outro veiculo;
D) gire sobre si mesmo 90 graus;
E) derrape na via.

25 – O acostamento se destina à paradas de emergência e ao
tráfego de pedestres e ciclista quando indicado pela sinalização.
O desrespeito a essa regra é considerada infração:

A) gravíssima;
B) grave;
C) média;
D) leve;
E) não é infração.

26 – Qual procedimento deve ser adotado com uma vítima que
esteja inconsciente devido a um grande choque?

A) Esperar o socorro;
B) Tentar acordar a vítima;
C) Deitar a vítima com a cabeça no nível do corpo e afrouxar as

roupas;
D) Esperar a vítima acordar;
E) Colocar a vítima em outro veiculo imediatamente e levá-la ao

hospital.

27 – Marque a alternativa em que aparecem os fatores físicos
que influenciam na maneira na qual o condutor age no trânsito:

A) fadiga, atenção, veículo, luz;
B) condutor, via, luz, tempo;
C) tempo, luz, visão, trânsito;
D) audição, fadiga, visão, tempo;
E) audição, visão, fadiga, atenção.

28 – Para que um condutor possa habilitar-se na categoria “D”,
ele precisa:

A) estar habilitado a 1 ano na categoria “B” e ser maior de 21
anos;

B) estar habilitado a 2 anos na categoria “A”;

C) estar habilitado a 2 anos na categoria “B”e ser maior de 21
anos;

D) estar habilitado a 1 ano na categoria “AB”;
E) estar habilitado a 1 ano na categoria “C” e ser maior de 19

anos.

29 – Um veiculo que tenha uma placa com a tarjeta de cor
branca, fundo de cor branco e caracteres de cor preta representa
um veiculo:

A) missão diplomática;
B) coleção;
C) particular;
D) oficial;
E) representação.

30 – Será suspenso o direito de dirigir do condutor que:

A) disputar corridas em via pública;
B) dirigir com a carteira nacional de habilitação vencida a mais

de 30 dias;
C) falsificar ou adulterar documento de habilitação e de

identificação do veiculo;
D) transitar com o veiculo derramando óleo;
E) usar no veiculo equipamento de som em volume ou frequência

não autorizada pelo CONTRAN.

31 – De acordo com a resolução Nº210/06, qual a largura máxima
para veículos com ou sem cargas?

A) 2,60m;
B) 2,30m;
C) 2,00m;
D) 3,00m;
E) 4,00m.

32 – Marque a alternativa que aparece o que deve ser feito em
caso de hemorragia pulmonar:

A) executar a massagem cardiaca;
B) verifica o pulso;
C) massagear o torax;
D) pôr a vítima deitada com a cabeça mais baixa que o corpo e

impedir que ela fale;
E) fazer respiração boca a boca seguido de massagem cardiaca.

33 – Quando uma vítima de acidente apresenta contração
involuntaria dos musculos com falta de lucidez e salivação em
excesso, ela está com:

A) fraturas;
B) hemorragia interna;
C) convusão;
D) inconsciente;
E) morrendo.
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34 – Aponte a alterntiva abaixo que mostra qual veículo terá a
preferência em uma pasagem de nível:

A) o veículo que vier pela direita;
B) o veículo que vier pela esquerda;
C) o veículo que vier sobre a ponte;
D) o veículo que vier sobre o viaduto;
E) o veículo que vier sobre os trilhos.

35 – Na rotatória terá prioridade o veículo que:

A) estiver vindo pela direita;
B) estiver vindo pela esquerda;
C) estiver dentro do rotatório;
D) for caminhão;
E) for ônibus.

36 – Quando o agente de trânsito está com o braço estendido
na vertical com a palma da mão virada para frente, significa:

A) ordem de seguir;
B) ordem de diminuição da velociadade obrigatória de todos os

veículos;
C) aviso de acidente a frente;
D) ordem para aumentar a velocidade;
E) ordem de parada obrigatória para todos os veículos.

37 – O candidato aprovado no exame de habilitação para a
categoria C deve dirigir:

A) transporte de carga articulado com peso acima de 6000 kg;
B) transporte de carga articulado com peso acima de 3500 kg;
C) transporte de carga com peso acima de 3500kg;
D) transporte de passageiros com lotação acima de 8

passageiros;
E) transporte de carga articulado com peso superior a 3500kg

com lotação superior a 8 lugares.

38 – As placas abaixo são de:

 

A) advertência;
B) rodovias;
C) turismo;
D) informações;
E) regulamentação.

39 – A placa abaixo (A-47) adverte ao condutor:

A)  da existência adiante de restrição de peso bruto total máximo
do veículo;

B) da existência adiante de restrição de altura máxima do veículo,
com ou sem carga;

C) da existência adiante de restrição de peso do veículo, com
ou sem carga;

D) da existência adiante de restrição de peso limitado por eixo
do veículo;

E) da existência adiante de restrição de peso limitado por rodas
do veículo.

40 – A placa R-39 abaixo:

A) informa ao condutor do veículo que a área, via, pista ou
faixa(s) é (são) de circulação exclusiva de ônibus;

B) informa ao condutor do veículo que a área, via, pista ou faixa
é de circulação exclusiva de caminhão;

C) regulamenta o comprimento máximo permitido do veículo ou
combinação de veículo para transitar na área, via ou pista;

D) informa ao condutor do veículo que a área, via, pista ou faixa
pode circular caminhão;

E) adverte ao condutor do veículo da existência adiante de
local de cruzamento ou trânsito eventual de toda espécie de
tratores e máquinas agrícolas.


