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PORTUGUÊS 
 

Leia o Texto I para responder as questões de 01 a 05. 

 

Aquarela 

Composição : Toquinho / Vinicius de Moraes / G.Morra / M.Fabrizio 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo... 

Corro o lápis em torno 

Da mão e me dou uma luva 

E se faço chover 

Com dois riscos 

Tenho um guarda-chuva... 

Se um pinguinho de tinta 

Cai num pedacinho 

Azul do papel 

Num instante imagino 

Uma linda gaivota 

A voar no céu... 

Vai voando 

Contornando a imensa 

Curva Norte e Sul 

Vou com ela 

Viajando Havaí 

Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela 

Brando navegando 

É tanto céu e mar 

Num beijo azul... 

Entre as nuvens 

Vem surgindo um lindo 

Avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo 

Com suas luzes a piscar... 

Basta imaginar e ele está 

Partindo, sereno e lindo 

Se a gente quiser 

Ele vai pousar... 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um navio 

De partida 

Com alguns bons amigos 

Bebendo de bem com a vida... 

De uma América a outra 

Eu consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo... 

Um menino caminha 

E caminhando chega no muro 

E ali logo em frente 

A esperar pela gente 

O futuro está... 

E o futuro é uma astronave 

Que tentamos pilotar 

Não tem tempo, nem piedade 

Nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença 

Muda a nossa vida 

E depois convida 

A rir ou chorar... 

Nessa estrada não nos cabe 

Conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe 

Bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos 

Numa linda passarela 

De uma aquarela 

Que um dia enfim 

Descolorirá... 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um sol amarelo 

(Que descolorirá!) 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

(Que descolorirá!) 

Giro um simples compasso 

Num círculo eu faço 

O mundo 

(Que descolorirá!) 

 

01. As palavras amarelo, círculo e descolorirá presentes no 

texto, pertencem respectivamente, às seguintes classes grama-

ticais: 

A) Adjetivo, adjetivo e substantivo 

B) Substantivo, adjetivo e adjetivo 

C) Artigo, artigo e adjetivo 

D) Adjetivo, substantivo e verbo 

E) Verbo, verbo e adjetivo 

 

02. No terceiro verso do texto encontramos a presença de 

numerais: 

A) Multiplicativos 

B) Ordinais 

C) Cardinais 

D) Fracionários 

E) Coletivos 

 

03. O substantivo guarda-chuva é: 

A) Simples 

B) Composto 

C) Abstrato 

D) Coletivo 

E) Aumentativo 

 

04. Observe as alternativas abaixo e assinale a única que 

apresenta apenas substantivos próprios: 

A) Havaí, Pequim e guarda-chuva 

B) Havaí, Pequim  e Istambul 

C) América, Havaí e círculo 

D) Pequim, folha e América 

E) Aquarela, América e sol 

 

05. As palavras corro, folha e passarela possuem, respecti-

vamente: 

A) Dígrafo, dígrafo e dígrafo 

B) Dígrafo, dígrafo e encontro consonantal 

C) Dígrafo, encontro consonantal e dígrafo 

D) Encontro consonantal, dígrafo e dígrafo 

E) Encontro consonantal, dígrafo e encontro consonan-

tal 

 

Observe a frase abaixo e responda as questões 06 e 07: 

O garoto estava nervoso ao entrar na escola. 
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06. Na frase o verbo em destaque está no: 

A) Presente do indicativo 

B) Presente do subjuntivo 

C) Pretérito imperfeito do indicativo 

D) Futuro do presente do indicativo 

E) Pretérito perfeito do indicativo 

 

07. A palavra escola é: 

A) Monossílaba átona 

B) Dissílaba oxítona 

C) Trissílaba oxítona 

D) Trissílaba paroxítona 

E) Polissílaba proparoxítona 

 

Texto II: 

 

 
http://vidasimples.abril.com.br/edicoes/039/conversa/slide_238952.shtml 

 

08. A palavra anônimos no segundo quadrinho é: 

A) Oxítona 

B) Paroxítona 

C) Proparoxítona 

D) Monossílaba átona 

E) Monossílaba tônica 

 

09. Na frase “Clóvis e Carlos jogam bola na praia.” Encon-

tramos: 

A) Um substantivo e um verbo 

B) Dois substantivos e dois verbos 

C) Três substantivos e um verbo 

D) Quatro substantivos e um verbo 

E) Três verbos e um substantivo 

 

10. Complete com os artigos adequados e em seguida assinale 

a opção correta: 

Edgar comprou ______ carro novo para sua esposa. Era 

_____ mais bonito que ele viu na loja. 

A) A – as 

B) Uma – uma 

C) Um – o 

D) O – uma 

E) Uns – um 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. A origem do nome do município de Tanque d’Arca tem a 

ver com: 

A) um poço; 

B) um açude; 

C) um rio; 

D) um tanque; 

E) o mar. 

 

12. Antes da emancipação do município de Tanque d’Arca, 

este era conhecido como: 

A) a terra do leite; 

B) a terra do seringal; 

C) a terra do roubo de cavalos; 

D) a terra dos lobos; 

E) a terra dos tiroteios. 

 

13. Um cangaceiro ficou muito famoso na região de Tanque 

d’Arca pela sua ruindade e afirmava que só iria ao Juazeiro 

no dia que ficasse cego e mais tarde veio a ficar cego. Aponte 

a alternativa em que aparece o cidadão. 

A) Pedro Cego; 

B) João Cego; 

C) Tonho Cego; 

D) Tito Cego; 

E) Emanoel Cego. 

 

14. O município de Tanque d’Arca está limitado ao oeste 

com: 

A) Palmeira dos índios; 

B) Mar Vermelho; 

C) Anadia; 

D) Maribondo; 

E) Belém. 

 

15. O clima de Tanque d’Arca é: 

A) seco e megatérmico; 

B) úmido e megatérmico; 

C) chuvoso e megatérmico; 

D) megatérmico e subúmido; 

E) subúmido e quente. 

 

16. Aponte a alternativa em que não aparece um meio de 

transporte que anda no trilho. 

A) trem; 

B) metrô; 

C) VTL; 

D) carro; 

E) bonde. 

 

17. A Páscoa no ano de 2011 cairá no dia: 

A) 21 de abril; 

B) 22 de abril; 

C) 23 de abril; 

D) 24 de abril; 

E) 25 de abril. 
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18. Aponte a alternativa em que não aparece um meio de 

comunicação. 

A) Mpway; 

B) Vip; 

C) Mp3; 

D) Mp4 

E) Mp5 

 

19. A imagem abaixo faz alusão: 

 
http://crazyseawolf.blogspot.com/2011/01/charges-cidade-sao-paulo.html 

 

A) ao bom andamento do trânsito nas grandes cidades; 

B) ao mal funcionamento do trânsito nas grandes cida-

des; 

C) à falta de carro nas zonas rurais das cidades; 

D) à falta de estacionamento nas pequenas cidades; 

E) à falta de transporte público nas grandes cidades. 

 

20. Sobre a imagem abaixo é possível afirmar: 

 
http://amarildocharge.wordpress.com/page/9/?archives-list&archives-type=months 

 

I. que falta planejamento para escoar a água da chuva; 

II. que quem tem mais transtornos são os motoristas de 

carros pequenos; 

III. que os carros pequenos conseguem transitar sobre as 

poças de água, assim como os carros grandes. 

 

Estão corretos os itens: 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) I e II, apenas; 

E) I, II e III. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. O órgão responsável por fazer cumprir a legislação de 

trânsito e pela execução das normas e diretrizes estabelecidas 

pelo CONTRAN é: 

A) DETRAN 

B) CIRETRAN 

C) DENATRAN 

D) CONTRADIFE 

E) CETRAN 

 

22. Um condutor habilitado na categoria B que deseja passar 

para a categoria D deve preencher os seguintes pré-requisitos: 

I. ser maior de 21 anos; 

II. estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B; 

III. não ter cometido nenhuma infração gravíssima, gra-

ve ou ser reincidente em infrações médias nos últi-

mos 12 meses; 

IV. ser aprovado em curso de mecânica e elétrica auto-

motiva. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I e II; 

B) II e III; 

C) I e III; 

D) I, II e III; 

E) I, III e IV. 

 

23. Ao cometer uma infração MÉDIA e uma GRAVE, será 

pontuado na CNH do condutor um total de: 

A) 10 pontos 

B) 6 pontos 

C) 9 pontos 

D) 7 pontos 

E) 8 pontos 

 

24. Assinale a alternativa que não apresenta um motivo para 

apreensão do veículo: 

A) condução do veículo em via por condutor não habili-

tado, com habilitação suspensa ou cassada, ou de ca-

tegoria diferente do veículo conduzido; 

B) transporte de passageiros em compartimento de car-

ga, sem autorização; 

C) disputa de corrida por estímulo de emulação; 

D) condução do veículo sem qualquer uma das placas 

ou sem condições de legibilidade; 

E) condução do veículo com lanternas queimadas. 

 

25. O sistema de arrefecimento é composto por, exceto: 

A) radiador 

B) compressor 

C) bomba d’água 

D) ventilador 

E) válvula termostática 
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26. Os motores de quatro tempos necessitam de quatro mo-

vimentos nos pistões e de duas voltas completas na árvore de 

manivela para completar o ciclo de trabalho. Relacione as 

colunas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta: 

1. 1º tempo 

2. 2º tempo 

3. 3º tempo 

4. 4º tempo 

 

(   ) combustão 

(   ) compressão 

(   ) escape 

(   ) admissão 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 2, 4, 1 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 2, 3, 1, 4 

D) 2, 3, 4, 1 

E) 3, 4, 1, 2 

 

27. O item mais importante de todo o sistema elétrico auto-

motivo é(são): 

A) as velas 

B) o condensador 

C) o distribuidor 

D) a bateria 

E) a ignição 

 

28. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto do 

símbolo abaixo: 

 
A) termômetro 

B) tacômetro 

C) amperímetro 

D) manômetro 

E) odômetro 

 

29. O pisca-alerta deve ser usado: 

A) em caso de chuva forte ou nuvens de pó; 

B) em caso de neblina ou serração; 

C) quando o veículo estiver imobilizado ou em situação 

de emergência; 

D) quando o veículo estiver em manobra de estaciona-

mento; 

E) quando o veículo estiver entrando ou saindo da ga-

ragem. 

 

30. O gesto do agente de trânsito da imagem abaixo ordena: 

 
A) parada obrigatória para todos os veículos; 

B) seguir; 

C) diminuição a velocidade; 

D) condução o veículo para o acostamento; 

E) mudança de faixa. 

31. As placas de regulamentação tem o formato circular e usa 

o padrão de cores vermelha, preta e branca. No entanto, exis-

tem duas placas que são exceções quanto à forma. São elas: 

A) parada obrigatória e proibido estacionar; 

B) proibido estacionar e estacionamento regulamenta-

do; 

C) parada obrigatória e sentido proibido 

D) proibido estacionar e dê a preferência; 

E) parada obrigatória e dê a preferência. 

 

32. Observe as placas abaixo: 

       

Elas representam o grupo de sinais de: 

A) movimentos proibidos 

B) preferência de passagem 

C) sentido de circulação 

D) controle de faixas de tráfego 

E) modos de operação 

 

33. As placas de sinalização de obras adotam as combinações 

de cores: 

A) amarela e preta; 

B) vermelha e preta; 

C) vermelha e branca; 

D) laranja e branca; 

E) laranja e preta. 

 

34. Assinale a alternativa que contém uma placa de atrativo 

histórico/cultural: 

A)  
 

B)  
 

C)  
 

D)  
 

E)  
 

 

35. A velocidade mínima em uma via cuja velocidade máxi-

ma é de 80 km/h é de: 

A) 60 km/h 

B) 50 km/h 

C) 40 km/h 

D) 30 km/h 

E) não existe velocidade mínima regulamentada por lei. 
 

36. Imperícia: 

A) é quando o condutor age com desleixo; 

B) é quando o condutor não tem habilidade; 

C) é quando o condutor desrespeita a segurança; 

D) é ação praticada pelo condutor com intenção de es-

capar do perigo; 

E) as alternativas A e B estão corretas. 
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37. Existem fatores físicos que influenciam a forma como o 

condutor age no trânsito. Assinale a alternativa que não apre-

senta um fator físico: 

A) habilidade 

B) fadiga 

C) atenção 

D) audição 

E) visão 

 

38. São sintomas de vítimas em estado de choque, exceto: 

A) palidez 

B) pele fria 

C) suor em excesso 

D) tremores 

E) sangramento 

 

39. Em caso de parada cardíaca, deve-se realizar os seguintes 

procedimentos: 

I. afrouxar as roupas da vítima; 

II. verificar se a pupila está dilatada; 

III. verificar ausência de pulso; 

IV. verificar se há sangramento; 

V. aplicar massagem cardíaca. 

 

Está incorreto o que se afirma em: 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) IV, apenas; 

D) I, II e IV; 

E) II e IV. 

 

40. Feridas são lesões decorrentes de um choque entre um 

objeto e o corpo em que há rompimento da pele. Existem 

vários tipos de feridas, dentre elas a transfixiante, que é pro-

duzida: 

A) por objeto cortante; 

B) por objeto que perfura e fica preso ao corpo do aci-

dentado; 

C) por objeto que arranca parte do tecido; 

D) por objeto que atravessa o corpo; 

E) por objeto que extirpa o membro atingido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


