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LÍNGUA PORTUGUESA

 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 ao 
12. 
 

‘Chicó existiu e morou em Taperoá’, na PB, conta primo de 
Ariano 

 
‘Chicó’ existiu e morou em Taperoá, no Cariri 

paraibano. O relato sobre o personagem icônico 

de Ariano Suassuna em O Auto da Compadecida é de 

Manoel Dantas Vilar, 77 anos, primo do escritor que 

morreu na quarta-feira (23). 

 

‘Seu Manoelito’ explicou que, à sem

personagem, famoso por contar histórias fantásticas que 

oscilavam entre o real e o imaginário, o falecido Chicó 

original era conhecido na cidade pelo mesmo apelido e 

costume de imaginar e relatar causos heróicos.

 

Ao contrário do mentiroso e vad

de Ariano se satisfazia com o mero prazer de 

protagonizar suas histórias fictícias, Manoel Dantas 

explicou que ‘João Grilo’ foi uma adaptação literária do 

personagem que permeava a cultura popular de cordel, 

originalmente concebido em contos medievais, adaptados 

às narrativas que ambientavam o matuto na seca 

nordestina. 

 

“João Grilo é um personagem clássico da 

literatura, que sobrevivia graças à sua astúcia, de onde 

Ariano se inspirou para recriar os atos de seu próprio 

João Grilo no Auto da Compadecida”, diz o primo do 

escritor. 

(...) 

“Chicó existia e morava em Taperoá. Morava lá 

para o lado do [sítio] Chã da Mata, no fim da ‘rua 

grande’. Ariano teve contato com ele por algum tempo. 

Ariano ainda viveu em Taperoá até 1942, depois foi para 

Pernambuco”, disse. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 ao 

‘Chicó existiu e morou em Taperoá’, na PB, conta primo de 

icó’ existiu e morou em Taperoá, no Cariri 

paraibano. O relato sobre o personagem icônico 

em O Auto da Compadecida é de 

Manoel Dantas Vilar, 77 anos, primo do escritor que 

‘Seu Manoelito’ explicou que, à semelhança do 

personagem, famoso por contar histórias fantásticas que 

oscilavam entre o real e o imaginário, o falecido Chicó 

original era conhecido na cidade pelo mesmo apelido e 

costume de imaginar e relatar causos heróicos. 

Ao contrário do mentiroso e vadio que na obra 

de Ariano se satisfazia com o mero prazer de 

protagonizar suas histórias fictícias, Manoel Dantas 

explicou que ‘João Grilo’ foi uma adaptação literária do 

personagem que permeava a cultura popular de cordel, 

medievais, adaptados 

às narrativas que ambientavam o matuto na seca 

“João Grilo é um personagem clássico da 

literatura, que sobrevivia graças à sua astúcia, de onde 

Ariano se inspirou para recriar os atos de seu próprio 

Compadecida”, diz o primo do 

“Chicó existia e morava em Taperoá. Morava lá 

para o lado do [sítio] Chã da Mata, no fim da ‘rua 

grande’. Ariano teve contato com ele por algum tempo. 

Ariano ainda viveu em Taperoá até 1942, depois foi para 

Sobre a convivência com o primo escritor, 

dramaturgo e poeta, o engenheiro e fazendeiro Manoel

Dantas conta que mesmo a diferença de uma década de 

idade não afastou o convívio de ambos. “Aquela casa ali 

embaixo é dele”, disse Manoel, aponta

construções existentes na fazenda Carnaúba dos Dantas, 

zona rural de Taperoá. 

(...) 

Tem muita conversa lá na boca do Chicó [personagem] 

que eram ‘verdades’ contadas pelo Chicó de Taperoá”.

http://nilljunior.com.br/

1. Considerando as ideias do texto, assinale a opção 
CORRETA. 
 

A. ‘Chicó’ existiu e morou em Taperoá, no Cariri 
paraibano. Este é o relato sobre o personagem icônico 
de Manoel Dantas Vilar, escritor da obra O Auto da 
Compadecida.  

B. Segundo o autor do texto, 
uma adaptação literária do personagem que 
transpassava a cultura popular de cordel
lado do sítio Chão da Mata

C. ‘Seu Manoelito’ explicou à
personagem Chicó, famoso por 
fantásticas que oscilavam entre o real e o imaginário
e o personagem João grilo, herói da obra de Ariano.

D. ‘Chicó’ existiu e morou em Taperoá, no Cariri 
paraibano, e tudo que contava era verdade absoluta

E. O escritor, dramaturgo e poeta, o
fazendeiro Manoel Dantas 
diferença de 10 anos de idade não 
entre ele o seu primo Ariano Suassuna.

 
2. Sobre o personagem João grilo

que: 
 

A. O personagem existiu e morou em Taperoá, no 
paraibano. 

B. Era escritor, dramaturgo e poeta, engenheiro e 
fazendeiro. 

C. É o personagem clássico da literatura, que sobrevivia 
graças à sua astúcia, de onde Ariano se inspirou para 
recriar os atos do personagem no Auto da 
Compadecida. 

D. Morou na fazenda Carnaúba dos Dantas, zona rural de 
Taperoá. 

E. O falecido Chicó original era conhecido na cidade de 
Taperoá pelo apelido de João Grilo 
costume de imaginar e relatar ca
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Sobre a convivência com o primo escritor, 

dramaturgo e poeta, o engenheiro e fazendeiro Manoel 

Dantas conta que mesmo a diferença de uma década de 

idade não afastou o convívio de ambos. “Aquela casa ali 

embaixo é dele”, disse Manoel, apontando para uma das 

construções existentes na fazenda Carnaúba dos Dantas, 

lá na boca do Chicó [personagem] 

que eram ‘verdades’ contadas pelo Chicó de Taperoá”. 

 
http://nilljunior.com.br/ 25 de julho de 2014. 

 
 

Considerando as ideias do texto, assinale a opção 

‘Chicó’ existiu e morou em Taperoá, no Cariri 
paraibano. Este é o relato sobre o personagem icônico 

Manoel Dantas Vilar, escritor da obra O Auto da 

Segundo o autor do texto, explicou que ‘João Grilo’ foi 
uma adaptação literária do personagem que 

a cultura popular de cordel, e morava ao 
lado do sítio Chão da Mata, no fim da ‘rua grande’. 
‘Seu Manoelito’ explicou à semelhança entre o 

famoso por contar histórias 
fantásticas que oscilavam entre o real e o imaginário, 

João grilo, herói da obra de Ariano.  
Chicó’ existiu e morou em Taperoá, no Cariri 

paraibano, e tudo que contava era verdade absoluta. 
O escritor, dramaturgo e poeta, o engenheiro e 
fazendeiro Manoel Dantas descreveu que mesmo a 

de idade não separou o convívio 
entre ele o seu primo Ariano Suassuna. 

o personagem João grilo, é CORRETO afirmar 

O personagem existiu e morou em Taperoá, no Cariri 

Era escritor, dramaturgo e poeta, engenheiro e 

ersonagem clássico da literatura, que sobrevivia 
graças à sua astúcia, de onde Ariano se inspirou para 
recriar os atos do personagem no Auto da 

Carnaúba dos Dantas, zona rural de 

O falecido Chicó original era conhecido na cidade de 
Taperoá pelo apelido de João Grilo que tinha o 
ostume de imaginar e relatar casos verdadeiros. 
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3. Segundo o texto, julgue os itens como 
(CERTO) ou (E) para (ERRADO). 
 
 
(      ) O escritor do texto, Manoel Dantas

na zona rural de Taperoá. 
(     ) Ariano nasceu e viveu em Taperoá 

1942. Depois foi para Pernambuco e faleceu
(      )   O personagem icônico de Ariano Suassuna

O Auto da Compadecida, era conhecido na 
cidade de Taperoá, pelo apelido
tinha costume de imaginar 
desajeitados e fictícios. 

 
A sequência CORRETA é: 
 

A. E, C e E. 
B. E, E e C. 
C. C, C e C. 
D. E, E e E. 
E. C, E e C. 

 
4. “famoso por contar histórias fantásticas que 

oscilavam entre o real e o imaginário”
A palavra destacada acima significa, EXCETO

 
A. Variavam. 
B. Estabilizavam 
C. Hesitavam. 
D. Vacilavam. 
E. Vibravam. 

 
5. “Tem muita conversa lá na boca do Chicó 

[personagem] que eram ‘verdades’ contadas pelo 
Chicó de Taperoá”. 

Os tempos verbais das palavras destacadas, nas 
frases acima, são RESPECTIVAMENTE:

 
A. Presente do indicativo – presente do subjuntivo 

pretérito imperfeito. 
B. Presente do indicativo – presente do indicativo 

pretérito perfeito. 
C. Pretérito perfeito – presente do subjuntivo 

presente. 
D. Pretérito perfeito – pretérito perfeito 

indicativo. 
E. Presente do indicativo – Presente 

pretérito imperfeito. 
 

6. “Ao contrário do mentiroso e vadio que na obra de 
Ariano se satisfazia com o mero prazer de 
protagonizar suas histórias fictícias.” 
 
Quanto ao número de sílabas, as palavras 
protagonizar,  e Ariano são RESPECTIVAMENTE:
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Segundo o texto, julgue os itens como (C) para 

O escritor do texto, Manoel Dantas Vilar, morou 

viveu em Taperoá no ano de 
epois foi para Pernambuco e faleceu. 

Ariano Suassuna em 
era conhecido na 

aperoá, pelo apelido de Chicó e 
 e relatar casos 

famoso por contar histórias fantásticas que 
”. 

, EXCETO: 

lá na boca do Chicó 
‘verdades’ contadas pelo 

Os tempos verbais das palavras destacadas, nas 
frases acima, são RESPECTIVAMENTE: 

presente do subjuntivo – 

presente do indicativo – 

presente do subjuntivo – futuro do 

pretérito perfeito – presente do 

 do indicativo – 

dio que na obra de 
Ariano se satisfazia com o mero prazer de 

 

Quanto ao número de sílabas, as palavras mentiroso, 
são RESPECTIVAMENTE: 

A. Trissílaba, trissílaba, trissílaba.
B. Polissílaba, trissílaba, dissílaba
C. Polissílaba, polissílaba, 
D. Trissílaba, polissílaba, polissílaba.
E. Polissílaba, polissílaba, tri
 

7. “João Grilo é um personagem clássico da literatura, 
que sobrevivia graças à sua astúcia
 

A palavra que substitui astúcia
texto é: 
 
A. Esperteza. 
B. Simpatia. 
C. Honestidade. 
D. Formosura. 
E. Sinceridade. 
 
8. “Ariano se inspirou para recriar os atos de seu próprio 

João Grilo no Auto da Compadecida
 

O ANTÔNIMO da palavra destacada
 
A. Apiedada. 
B. Compassiva. 
C. Sentimental. 
D. Exorável. 
E. Amargurada. 

 
9. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras 

Taperoá, icônico 
RESPECTIVAMENTE:

A. Oxítona – oxítona –paroxítona.
B. Proparoxítona – oxítona 
C. Paroxítona – oxítona –oxítona.
D. Oxítona – proparoxítona
E. Oxítona – paroxítona – oxítona.

 
10. “Aquela casa ali embaixo 

 
As palavras destacadas são 
  

A. Pronome – pronome – substantivo 
B. Pronome – substantivo –
C. Substantivo- pronome –
D. Verbo – verbo – substantivo 
E. Pronome – substantivo –
 

11. “Seu Manoelito’ explicou que, à 
personagem, famoso por contar histórias 
fantásticas...” 
 
Assinale a alternativa que as palavras destacadas estão 
separadas CORRETAMENTE:
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, trissílaba, trissílaba. 
dissílaba. 

ssílaba, polissílaba. 
ssílaba, polissílaba, polissílaba. 

trissílaba. 

“João Grilo é um personagem clássico da literatura, 
que sobrevivia graças à sua astúcia.” 

astúcia sem alterar o sentido do 

Ariano se inspirou para recriar os atos de seu próprio 
Compadecida...” 

da palavra destacada é: 

Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras 
 e fantásticas são 

RESPECTIVAMENTE: 

paroxítona. 
oxítona – paroxítona. 

oxítona. 
proparoxítona – proparoxítona. 

oxítona. 

ali embaixo é dele.” 

As palavras destacadas são RESPECTIVAMENTE: 

substantivo - substantivo. 
– verbo - pronome. 

– pronome – pronome. 
substantivo – pronome. 

– adjetivo - verbo. 

’ explicou que, à semelhança do 
personagem, famoso por contar histórias 

que as palavras destacadas estão 
separadas CORRETAMENTE: 
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A. Ma-noe-li-to   -  se – me – lhan – ça   
B. Ma-no - e-li- to  -   se-me-lha-nça   -   
C. Ma-no-e-li-to  -  se-me-lhan-ça   -   fan
D. Ma-noe-li-to  -  se-mel-han-ça  -  fa-ntás
E. Ma-no- eli-to  -   se-mel-han-ça – fan-

 
12. “Chicó existia e morava em Taperoá

para o lado do [sítio] Chã da Mata, no 
grande’. 

Quanto à análise das palavras destacadas no trecho, 
assinale a opção CORRETA. 
 

A. “existia” está no tempo pretérito mais
modo indicativo. 

B. “Taperoá” é substantivo abstrato. 
C. “lado” vem precedido de artigo indefinido.
D. “Morava” está no tempo pretérito imperfeito do modo 

indicativo. 
E. “fim” está flexionado na terceira pessoa do 

 
13. Assinale a alternativa que corresponde às lacunas da 

frase: 
  
Não consigo entender o _________ de tanta violência
no Brasil. Não sei ______________ há tanta 
impunidade neste país?  
A violência no Brasil deve ser ______________ 
país tem leis brandas. 
 
A alternativa CORRETA é: 

 
A. porquê – por que – porque 
B. porque – porque – porque 
C. porquê – porque – porque 
D. por que – por que – porque 
E. por quê – porquê – por que. 
 
14. Analise o uso do mal/mau nas frases a seguir: 

 
O candidato saiu ______ na prova do concurso
A sua presença me faz tão _______. Só agora sei como 
você é _____________. 
 
Assinale a opção CORRETA: 
 
A. Mal – mau- mal. 
B. Mau – mau- mal. 
C. Mal – mal –mal. 
D. Mau – mau – mau. 
E. Mal – mal – mau. 

 
15. Observe o texto a seguir: 
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ça   -   fan-tás-ti-cas.   
   fan-ta-sti-cas.  

fan-tás-ti-cas. 
ntás-ti-cas. 
-tás-ti-cas.  

Taperoá. Morava lá 
do [sítio] Chã da Mata, no fim da ‘rua 

Quanto à análise das palavras destacadas no trecho, 

pretérito mais-que-perfeito do 

“lado” vem precedido de artigo indefinido. 
rito imperfeito do modo 

na terceira pessoa do singular. 

Assinale a alternativa que corresponde às lacunas da 

o _________ de tanta violência 
______________ há tanta 

______________ o 

/mau nas frases a seguir:  

O candidato saiu ______ na prova do concurso público. 
A sua presença me faz tão _______. Só agora sei como 

Moro na rua _______ fica o Shopping Mangabeira.
__________ você vai depois do concurso público?
O turista não sabe _____________ 
 
Assinale a opção na qual o uso do onde/aonde 
CORRETAMENTE às lacunas 
 
A. Onde – aonde – onde 
B. Aonde – aonde – onde.
C. Aonde – onde – onde. 
D. Onde – onde – onde. 
E. Aonde – aonde – aonde.

 
 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
CONHECIMENTOS GERAIS

 
 
16. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

segundo a Constituição Federal de 1988
 
 
Assinale a alternativa 

 
A. Seguro-desemprego. 
B. Fundo de garantia do tempo de serviço.
C. Salário mínimo, fixado em lei.
D. Repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos 

domingos. 
E. Gozo de férias anuais 

menos, um terço a mais do que o salário normal.
 
17. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Taperoá, são considerados de interesse histórico do 
município: 

 
I. O prédio onde funciona o Fórum Municipal.

II. A “Ponte Velha” erguida sobre o ri
Taperoá, antiga via de acesso à cidade.

III. O prédio onde funciona a sede da Prefeitura 
Municipal. 

IV. O antigo cemitério da cidade, onde se 
encontram os restos mortais dos que fizeram 
a história do Município.

V. O prédio onde funciona a Câmara 
Municipal. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas:

 
A. II, III e V apenas. 
B. I, II, e IV apenas. 
C. II, III, IV e V apenas. 
D. II, III e IV apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 

 
18. O município de Taperoá

da Paraíba, que é famoso por nele fazer parte da 
história do escritor Ariano Suassuna

Concurso Público Taperoá - PB - 2017   

 3 

Moro na rua _______ fica o Shopping Mangabeira. 
__________ você vai depois do concurso público? 
O turista não sabe _____________ é a Estação Ciências. 

Assinale a opção na qual o uso do onde/aonde preenche 
lacunas acima: 

 
onde. 

 

aonde. 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
CONHECIMENTOS GERAIS 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
segundo a Constituição Federal de 1988, EXCETO. 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

Fundo de garantia do tempo de serviço. 
Salário mínimo, fixado em lei. 
Repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos 

Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal. 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Taperoá, são considerados de interesse histórico do 

O prédio onde funciona o Fórum Municipal. 
A “Ponte Velha” erguida sobre o rio 
Taperoá, antiga via de acesso à cidade. 
O prédio onde funciona a sede da Prefeitura 

O antigo cemitério da cidade, onde se 
encontram os restos mortais dos que fizeram 
a história do Município. 
O prédio onde funciona a Câmara 

RRETAS as afirmativas: 

 

Taperoá está localizado no Estado 
famoso por nele fazer parte da 
Ariano Suassuna. 
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 A Mesorregião onde o município de Taperoá está 
localizado é: 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Litoral 
B. Borborema 
C. Agreste 
D. Zona da Mata 
E. Sertão 

 
19. Sobre os aspectos históricos do município de 

Taperoá, atente para as afirmativas a seguir:
 

I. Os primeiros habitantes civilizados das terras 
do atual Município de Taperoá
licenciado Francisco Tavares de Melo, capitão 
Gonçalo Pais Chaves e o ajudante Cosme Pinto.

II. Os principais núcleos de vida e de 
desenvolvimento daquelas terras se 
denominaram Serrote, Bonito, Salgado, 
Carnaúba e Cosme Pinto. Aqui a origem mais 
remota do Município de Taperoá.

III. Em 1880 o Padre Manoel Ubaldo iniciou a 
construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição, só concluída em 1940 por Padre 
João Noronha. 

IV. Taperoá foi saqueada por cangaceiros e as 
paredes da Igreja serviram de trincheira a
bandoleiros e o palco do confronto se tornou 
conhecido como “Chã de Bala”, posteriormente 
virou Rua Manoel de Farias Castro.

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

 
A. I e II apenas. 
B. I e IV apenas. 
C. I, II e III apenas. 
D. II e IV apenas. 
E. I, II, III e IV. 

20. Atente para o texto a seguir: 

O ministro __________, do _______________ 
morreu na tarde desta quinta-feira
acidente de avião no mar da região de Paraty, no Rio 
de Janeiro, confirmou em uma rede social o filho do 
magistrado, que tinha 68 anos.  
Assim como os demais ministros, estava 
formalmente de férias, mas havia decidido 
interromper o descanso para trabalhar no processo 
da ___________________, do qual era relator

http://brasil.elpais.com/brasil/19.01.2017
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A Mesorregião onde o município de Taperoá está 

Sobre os aspectos históricos do município de 
Taperoá, atente para as afirmativas a seguir: 

Os primeiros habitantes civilizados das terras 
do atual Município de Taperoá foram o 
licenciado Francisco Tavares de Melo, capitão 
Gonçalo Pais Chaves e o ajudante Cosme Pinto. 
Os principais núcleos de vida e de 
desenvolvimento daquelas terras se 
denominaram Serrote, Bonito, Salgado, 
Carnaúba e Cosme Pinto. Aqui a origem mais 

ta do Município de Taperoá. 
Em 1880 o Padre Manoel Ubaldo iniciou a 
construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição, só concluída em 1940 por Padre 

Taperoá foi saqueada por cangaceiros e as 
paredes da Igreja serviram de trincheira aos 
bandoleiros e o palco do confronto se tornou 
conhecido como “Chã de Bala”, posteriormente 
virou Rua Manoel de Farias Castro. 

__________, do _______________ 
feira(19), em um 

acidente de avião no mar da região de Paraty, no Rio 
de Janeiro, confirmou em uma rede social o filho do 

demais ministros, estava 
formalmente de férias, mas havia decidido 
interromper o descanso para trabalhar no processo 

___________________, do qual era relator. 
 

http://brasil.elpais.com/brasil/19.01.2017. 

 Assinale a alternativa que completa as lacunas do 
texto CORRETAMENTE:

 
A. Teori Zavascki -  Supremo

Operação Lava Jato 
B. Victor Vanaski - Superior

Operação Petrobrás 
C. Teori Zavascki - Superior

Operação Petrobrás 
D. Ricardo Lewandowski

Operação Lava Jato 
E. Ricardo Lewandowski

Operação Petrobrás 
 

CONHECIMENTOS 
 
21. Morreu na noite deste domingo (22) o agente de 

trânsito da operação "Lei Seca" que ficou ferido 
gravemente, após ser atropelado durante uma blitz na 
madrugada do sábado (21), no bairro do Bessa, em
Pessoa. A confirmação foi dada pelo Hospital de 
Emergência e Trauma, que informou que a morte 
aconteceu por volta das 18h (horário local).
 

FONTE: http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2017/01/morre
hospital-agente

De acordo com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 que Institui o Código de Trânsito Brasileiro da 
Sessão II dos Crimes em Espécie, em seu artigo 302 
§ 1o No homicídio culposo cometido na d
veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um 
terço) à metade, se o agente:

I. Não possuir permissão para dirigir ou 
Carteira de Habilitação

II. Praticá-lo em faixa de pedestres ou na 
calçada. 

III. Deixar de prestar socorro, quando possível 
fazê-lo sem risco
acidente.       

IV. No exercício de sua profissão ou atividade, 
estiver conduzindo veículo de transporte 
de passageiros.

 
Estão CORRETAS as afirmativas
 

A. I, II, III e IV. 
B. I e III apenas. 
C. II e IV apenas. 
D. II e III apenas. 
E. I e IV apenas. 

 
22. Em consonância com a 

que Institui o Código de Trânsito Brasileiro
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Assinale a alternativa que completa as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 

Supremo Tribunal Federal - 

Superior Tribunal Federal – 

Superior Tribunal Federal – 

Ricardo Lewandowski - Supremo Tribunal Federal - 

Ricardo Lewandowski - Superior Tribunal Federal – 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Morreu na noite deste domingo (22) o agente de 
trânsito da operação "Lei Seca" que ficou ferido 
gravemente, após ser atropelado durante uma blitz na 
madrugada do sábado (21), no bairro do Bessa, em João 
Pessoa. A confirmação foi dada pelo Hospital de 

ência e Trauma, que informou que a morte 
aconteceu por volta das 18h (horário local).  

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2017/01/morre-no-
agente-da-lei-seca-atropelado-em-joao-pessoa.html 

 
nº 9.503, de 23 de setembro de 

Institui o Código de Trânsito Brasileiro da 
Sessão II dos Crimes em Espécie, em seu artigo 302 

No homicídio culposo cometido na direção de 
veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um 
terço) à metade, se o agente: 

Não possuir permissão para dirigir ou 
Carteira de Habilitação.           

lo em faixa de pedestres ou na 

Deixar de prestar socorro, quando possível 
lo sem risco pessoal, à vítima do 

         
No exercício de sua profissão ou atividade, 
estiver conduzindo veículo de transporte 
de passageiros.  

as afirmativas: 

Em consonância com a Lei nº 9.503, de 23/09/1997 
Institui o Código de Trânsito Brasileiro, em seu 
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artigo 303 diz que: Praticar lesão corporal culposa na 
direção de veículo automotor, o condutor do veículo 
terá como penas: 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Detenção e seis meses de suspensão ou proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 

B. Detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o 
fato não constituir elemento de crime mais grave.

C. Detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
D. Detenção, de seis meses a três anos de suspensão do 

direito de dirigir. 
E. Detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor. 

 
23. Aquaplanagem ou Hidroplanagem é a falta de 

aderência dos pneus à via. Ocorre em função da 
formação de uma “camada” de água entre a pista e o 
pneu do veículo, levando o condutor à perda do 
controle do automóvel.  
 
O que deve ser feito quando o veículo aquaplanar:

 
 
 
 
 
 
 
 
I. Desacelerar suavemente.  

II. Segurar firme o volante. 
III. Manter o veículo em linha reta, o mais 

possível. 
IV. Frear bruscamente.  
V. Movimentar a direção de forma brusca.

 
Estão CORRETAS: 
 
A. I e II apenas. 
B. I, II e III apenas. 
C. I e IV apenas. 
D. II e V apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 

 
24. Cerca de 1000 metros de fio unem os componentes 

elétricos num automóvel atual. Todos os fios da 
instalação, à exceção das ligações à massa, à bateria 
e aos cabos de alta tensão da ignição, apresentam 
cores diversas, que correspondem a um código de 
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diz que: Praticar lesão corporal culposa na 
direção de veículo automotor, o condutor do veículo 

Detenção e seis meses de suspensão ou proibição de 
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 

Detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o 
fato não constituir elemento de crime mais grave. 
Detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
Detenção, de seis meses a três anos de suspensão do 

s anos e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

Aquaplanagem ou Hidroplanagem é a falta de 
aderência dos pneus à via. Ocorre em função da 
formação de uma “camada” de água entre a pista e o 

eículo, levando o condutor à perda do 

O que deve ser feito quando o veículo aquaplanar: 

Manter o veículo em linha reta, o mais 

Movimentar a direção de forma brusca. 

Cerca de 1000 metros de fio unem os componentes 
elétricos num automóvel atual. Todos os fios da 
instalação, à exceção das ligações à massa, à bateria 
e aos cabos de alta tensão da ignição, apresentam 
cores diversas, que correspondem a um código de 

identificação. Na maioria dos automóveis, o código 
está normalizado a fim de permitir reconhecer 
rapidamente os diferentes circuitos ao efetuar
qualquer reparação. 
 
Sobre o sistema elétrico do carro ao motorista 
compete saber: 

I. Recebe e acumula a energia produzi
alternador deixando
motor de partida e os equipamentos 
elétricos, quando acionados. 

II. É um componente que tem a função de 
iniciar a partida do carro. Ao acionar a chave 
para a posição de partida, estamos 
acionando-o e ele d
funcionamento do motor principal do 
veículo. 

III. É um componente gerador de eletricidade, 
responsável por recarregar a bateria e 
alimentar os componentes, tais como: 
bobina, distribuidor, velas, aparelhos de 
som, luz internas e lâmpadas

IV. Responsáveis pela condução da eletricidade 
para os diversos pontos do veículo.

V. São elementos de proteção do sistema 
elétrico que só permitem passagem de 
corrente elétrica até um valor 
preestabelecido.
 

Assinale a sequência CORRETA que 
conceito das afirmativas acima:

A. Alternador -  Motor de Partida 
Elétrica – Fusíveis. 

B. Bateria - Fiação Elétrica 
Motor de Partida. 

C. Fiação Elétrica – Fusíveis 
Partida – Bateria. 

D. Bateria –  Motor de Partida 
Elétrica – Fusíveis. 

E. Bateria – Fusíveis - Alternador 
Fiação Elétrica. 

 
25. De acordo com o artigo 254 do Código de Trânsito 

Brasileiro, é proibido ao pedestre:
 

I. Permanecer ou andar nas pistas de
rolamento, exceto pa
permitido. 

II. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, 
pontes, ou túne
permissão. 

III. Atravessar a via dentro das áreas de 
cruzamento, salvo quando houver 
sinalização
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cação. Na maioria dos automóveis, o código 
está normalizado a fim de permitir reconhecer 
rapidamente os diferentes circuitos ao efetuar-se 

Sobre o sistema elétrico do carro ao motorista 

Recebe e acumula a energia produzida pelo 
alternador deixando-a disponível para ligar o 
motor de partida e os equipamentos 
elétricos, quando acionados.  
É um componente que tem a função de 
iniciar a partida do carro. Ao acionar a chave 
para a posição de partida, estamos 

o e ele dará o giro inicial para 
funcionamento do motor principal do 

É um componente gerador de eletricidade, 
responsável por recarregar a bateria e 
alimentar os componentes, tais como: 
bobina, distribuidor, velas, aparelhos de 
som, luz internas e lâmpadas de advertência. 
Responsáveis pela condução da eletricidade 
para os diversos pontos do veículo. 
São elementos de proteção do sistema 
elétrico que só permitem passagem de 
corrente elétrica até um valor 
preestabelecido. 

Assinale a sequência CORRETA que define o 
conceito das afirmativas acima: 

Motor de Partida – Bateria - Fiação 

Fiação Elétrica – Fusíveis - Alternador -  

Fusíveis - Alternador -  Motor de 

Motor de Partida – Alternador – Fiação 

Alternador -  Motor de Partida - 

De acordo com o artigo 254 do Código de Trânsito 
Brasileiro, é proibido ao pedestre: 

Permanecer ou andar nas pistas de 
rolamento, exceto para cruzá-las onde for 

 
Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, 
pontes, ou túneis, salvo onde exista 

 
Atravessar a via dentro das áreas de 
cruzamento, salvo quando houver 
sinalização para esse fim. 
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IV. Utilizar-se da via em agrupamentos 
capazes de perturbar o trânsito, ou para a 
prática de qualquer folguedo, esporte, 
desfiles e similares, salvo em casos 
especiais e com a devida l
autoridade competente. 

V. Andar fora da faixa própria, passarela
passagem aérea ou subterrânea.

VI. Desobedecer à sinalização de trânsito 
específica. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A. I, II e V apenas. 
B. III, IV e VI apenas. 
C. I, II, III, IV, V e VI. 
D. II, V e VI apenas. 
E. I, IV e VI apenas. 

 
26. Os acidentes acontecem nas ruas e estradas, 

impedindo ou dificultando a passagem normal 
dos outros veículos. Por isso, esteja certo de que 
situações de perigo vão ocorrer (novos acidentes 
ou atropelamentos), se você demorar muito ou 
não sinalizar o local de forma adequada. 
Algumas regras são fundamentais para vo
a sinalização do acidente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Mantenha, dentro do possível, as vias 
livres para o tráfego fluir.

II. Não permita que curiosos parem na via 
destinada ao tráfego. 

III. O emprego de pessoas sinalizando é 
bastante eficiente, porém é sempre 
arriscado. 

IV. Permita que curiosos parem na via 
destinada ao tráfego, pois eles podem 
ajudar no socorro às vítimas.

V. À noite ou com neblina, a sinalização 
deve ser feita com materiais luminosos. 
Lanternas, pisca-alerta e faróis dos 
veículos devem sempre ser utilizados.

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
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a em agrupamentos 
capazes de perturbar o trânsito, ou para a 
prática de qualquer folguedo, esporte, 
desfiles e similares, salvo em casos 
especiais e com a devida licença da 

Andar fora da faixa própria, passarela, 
bterrânea. 

Desobedecer à sinalização de trânsito 

Os acidentes acontecem nas ruas e estradas, 
dificultando a passagem normal 

dos outros veículos. Por isso, esteja certo de que 
situações de perigo vão ocorrer (novos acidentes 
ou atropelamentos), se você demorar muito ou 
não sinalizar o local de forma adequada. 
Algumas regras são fundamentais para você fazer 

Mantenha, dentro do possível, as vias 
livres para o tráfego fluir. 
Não permita que curiosos parem na via 

O emprego de pessoas sinalizando é 
bastante eficiente, porém é sempre 

rmita que curiosos parem na via 
destinada ao tráfego, pois eles podem 
ajudar no socorro às vítimas. 
À noite ou com neblina, a sinalização 
deve ser feita com materiais luminosos. 

alerta e faróis dos 
veículos devem sempre ser utilizados. 

A. I e II apenas. 
B. III, IV e V apenas. 
C. IV e V apenas. 
D. I e V apenas. 
E. I, II, III e V apenas. 

 
27. Você não é um profissional de resgate e por isso 

deve se limitar a fazer o mínimo necessário com a 
vítima até a chegada do socorro. Mesmo nestas 
situações difíceis, não se espera que você faça algo 
para o qual não esteja preparado ou treinado. 
 
Diante de uma situação de acidente, como você 
poderá ajudar a(s) vítima(s):
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I. Caso perceba que o cinto de segurança está 
dificultando a respiração da vítima, neste 
caso, e só neste caso, você deverá soltá
sem movimentar o seu corpo.

II. Se a vítima estiver s
cabeça inclinada, mas esteja respirando com 
dificuldade, procure posicionar a cabeça de 
forma que venha facilitar a sua respiração e 
melhorar a postura corporal para evitar 
danos futuros.

III. Em um acidente, a movimentação de vítima 
inconsciente e mesmo a identificação de 
uma parada respiratória ou cardíaca, exige 
treinamento prático específico.

IV. São diversas as técnicas para conter uma 
hemorragia externa. Algumas são simples e 
outras complexas que só devem ser 
aplicadas por profissionais.
que qualquer pessoa pode realizar, é a 
compressão do ferimento, diretamente sobre 
ele, com uma gaze ou pano limpo.

Estão CORRETAS as afirmativas
 

A. I, III e IV apenas. 
B. I e II apenas. 
C. I, II e III apenas. 
D. II e IV apenas. 
E. I, II e IV apenas. 
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Você não é um profissional de resgate e por isso 
deve se limitar a fazer o mínimo necessário com a 
vítima até a chegada do socorro. Mesmo nestas 
situações difíceis, não se espera que você faça algo 
para o qual não esteja preparado ou treinado.  

uma situação de acidente, como você 
poderá ajudar a(s) vítima(s): 

Caso perceba que o cinto de segurança está 
dificultando a respiração da vítima, neste 
caso, e só neste caso, você deverá soltá-lo, 
sem movimentar o seu corpo. 
Se a vítima estiver sentada no carro, com a 
cabeça inclinada, mas esteja respirando com 
dificuldade, procure posicionar a cabeça de 
forma que venha facilitar a sua respiração e 
melhorar a postura corporal para evitar 
danos futuros. 
Em um acidente, a movimentação de vítima 

nsciente e mesmo a identificação de 
uma parada respiratória ou cardíaca, exige 
treinamento prático específico. 
São diversas as técnicas para conter uma 
hemorragia externa. Algumas são simples e 
outras complexas que só devem ser 
aplicadas por profissionais. A mais simples, 
que qualquer pessoa pode realizar, é a 
compressão do ferimento, diretamente sobre 
ele, com uma gaze ou pano limpo. 

as afirmativas: 
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28. Muitas vezes não se sabe como são determinados 
sentidos de fluxos, limites de velocidade, 
permissão de estacionamento, sinalização de uma 
via. Entender as características das vias nos 
permite compreender as regras que a regem e, 
dessa forma, segui-las.  
 
De acordo com Código de Trânsito Brasileiro, as 
vias urbanas são classificadas da seguinte forma:
 

I. Caracterizada por acessos especiais com 
trânsito livre, sem interseções em nível, 
sem acessibilidade direta aos lotes 
lindeiros e sem travessia de pedestres em 
nível. 

II. Destinada a distribuir o trânsito que tenha 
necessidade de entrar ou sair das vias de 
trânsito rápido ou arteriais, possibilitando 
o trânsito dentro das regiões da cidade.

III. Caracterizada por interseções em nível 
não semaforizadas, destinadas apenas ao 
acesso local ou a áreas restritas.

IV. Caracterizada por interseções em nível, 
geralmente controladas por semáforo, 
com acessibilidade aos lotes lindeiros e 
às vias secundárias e locais, 
possibilitando o trânsito entre as reg
da cidade. 

 
Assinale a sequência CORRET
conceito das afirmativas acima: 

 
A. Coletora, Local, Arterial e de Trânsito 
B. De Trânsito Rápido, Coletora, Local
C. Local, Arterial, De Trânsito Rápido e Coletora.
D. Arterial, De Trânsito Rápido, Coletora e Local.
E. De Trânsito Rápido, Arterial, Coletora e Local

 
 

29. A placa (A-12) significa:  
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa CORRETA:
 

A. Proibido Interseção em círculo. 
B. Permitido trânsito em círculo. 
C. Cuidado! Interseção em círculo. 
D. Interseção em círculo. 
E. Interseção em circular. 
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Muitas vezes não se sabe como são determinados 
sentidos de fluxos, limites de velocidade, 
permissão de estacionamento, sinalização de uma 
via. Entender as características das vias nos 
permite compreender as regras que a regem e, 

e acordo com Código de Trânsito Brasileiro, as 
vias urbanas são classificadas da seguinte forma: 

Caracterizada por acessos especiais com 
trânsito livre, sem interseções em nível, 
sem acessibilidade direta aos lotes 

e sem travessia de pedestres em 

Destinada a distribuir o trânsito que tenha 
necessidade de entrar ou sair das vias de 
trânsito rápido ou arteriais, possibilitando 
o trânsito dentro das regiões da cidade. 
Caracterizada por interseções em nível 

emaforizadas, destinadas apenas ao 
acesso local ou a áreas restritas. 
Caracterizada por interseções em nível, 
geralmente controladas por semáforo, 
com acessibilidade aos lotes lindeiros e 
às vias secundárias e locais, 
possibilitando o trânsito entre as regiões 

Assinale a sequência CORRETA que define o 
 

rânsito Rápido. 
ápido, Coletora, Local e Arterial. 

ápido e Coletora. 
ápido, Coletora e Local. 

ápido, Arterial, Coletora e Local. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

30. A placa (A-13a) significa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa CORRETA:
 

A. Confluência à direita. 
B. Confluência lateral. 
C. Confluência à esquerda.
D. Entroncamento obliquo à esquerda.
E. Via lateral à esquerda.
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13a) significa: 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

Confluência à esquerda. 
Entroncamento obliquo à esquerda. 
Via lateral à esquerda. 


