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TEXTO: 
Nem sempre iremos conseguir tudo aquilo que 

almejamos, 
mas de uma coisa você pode ter certeza, tudo o 

que você 
plantou ontem será colhido no seu futuro, por isso 

seja sempre 
cauteloso nas suas atitudes. 

 
01) De acordo com o texto, a palavra em destaque 

está expressamente caracterizada como: 
 
(A) Conjunção.     
(B) Advérbio. 
(C) Prosódia.   
(D) Locução adjetiva. 
    
02) Com base no texto a palavra destacada é 

empregada como: 
 
“Queria muito encontrar você. Procurei-a por todos 
os lugares, porém sua ausência é o que mais 
machucava a minha solidão”. 
 
(A) Pronome.     
(B) Conjunção Integrante. 
(C) Adjunto Adnominal. 
(D) Artigo Indefinido. 
 
03) De acordo com as regras de figuras de 

linguagem, assinale a alternativa correta. 
 

João pretende vencer-se a si mesmo. 
 
O termo destacado está representando uma 
redundância, figura que também é conhecida como: 
 
(A) Anacoluto. 
(B) Silepse. 
(C) Hipérbato. 
(D) Pleonasmo. 
 
04) Podemos classificar morfologicamente a 

palavra provavelmente, como: 
 

(A) Substantivo.    
(B) Adjetivo. 
(C) Pronome.    
(D) Advérbio. 
 

05) Das palavras abaixo apenas uma NÃO 
representa uma preposição: 

 
(A) Para.      
(B) Porém. 
(C) Sobre. 
(D) Perante. 
      
06) Em relação aos pronomes: a palavra em 

destaque é caracterizada como: 
 

Algum material pode me ajudar! 
 
(A) Pronome demonstrativo.  
(B) Pronome possessivo.   
(C) Pronome indefinido. 
(D) Pronome pessoal. 
 
07) Os alunos adoram esta disciplina nas provas. O 

termo em destaque está representado como: 
 
(A) Adjunto adverbial.   
(B) Advérbio. 
(C) Verbo de Ligação. 
(D) Vocativo. 
     
08) Em relação à crase. Está correto o uso do 

acento grave na alternativa: 
 
(A) Estaremos atendendo de segunda à sexta. 
(B) Estamos todos à pé. 
(C) Começou à chover agora. 
(D) Os filhos davam valor às normas dos pais. 
 
09) Assinale a alternativa em que as palavras 

estão acentuadas de acordo com a mesma 
regra gramatical: 

 
(A) público – cipó. 
(B) eliminatória – rápido. 
(C) assédio – tédio. 
(D) gaúcho – invés. 
 
10) De acordo com o sinal indicativo da crase. 

Assinale a alternativa que se adequa ao texto. 
 
Sabemos que _____ vida dos seres humanos estará 
sempre sujeita _____ regras impostas ____ partir 
de leis criadas pelos homens. 
 
(A) a-às-a. 
(B) à-a-a. 
(C) a-as-à. 
(D) a-à-à. 
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11) De acordo com a definição de processamento, 
podemos afirmar que ele é formado pelas 
seguintes etapas: 

 
(A) Entrada/Montagem/Final; 
(B) Entrada/Processamento/Saída; 
(C) Processamento/Informatização/Saída; 
(D) Montagem/Armazenamento/Memorização; 
 
12) Dos itens listados abaixo, assinale o que 

corresponde a um dispositivo de entrada e 
saída: 

 
(A) Mouse; 
(B) Scanner; 
(C) Impressora Multifuncional; 
(D) Teclado; 
 
13) Com relação às unidades de medida na 

informática, podemos afirmar que o Byte é 
definido como: 

 
(A) Um conjunto de 1024 MB; 
(B) O conjunto de 1024 Bits; 
(C) O conjunto de 8 bits; 
(D) O conjunto de 1024 Kb; 
 
14) São tipos de softwares, EXCETO: 
 
(A) Word; 
(B) Notepad; 
(C) Motherboard; 
(D) Browser; 
 
15) O aplicativo básico do Microsoft Windows [que 

já vem instalado no SO na sua configuração 
padrão] que tem como função a edição simples 
de textos é chamado de: 

 
(A) One Note; 
(B) Writer; 
(C) Draw; 
(D) Wordpad; 
 
 
 
 
 

16) A função da tecla INS no teclado na maioria 
dos aplicativos, principalmente de edição de 
texto é: 

 
(A) Adicionar letras no meio de um texto, 

substituindo as que foram escritas; 
(B) Finalizar uma janela inativa do aplicativo para 

poupar memória; 
(C) Desabilitar as funções de correção ortográfica; 
(D) Encerrar o aplicativo; 
 
17) Um arquivo que contem uma extensão .EXE 

indica que o mesmo trata-se de: 
 
(A) Uma imagem; 
(B) Um arquivo do Excel; 
(C) Um programa/aplicativo a ser instalado; 
(D) Um arquivo de áudio; 
 
18) A função básica de um browser é: 
 
(A) Evitar o aquecimento do computador; 
(B) Navegação na internet; 
(C) Detecção de falhas no sistema; 
(D) Armazenamento de arquivos; 
 
19) Para enviar um e-mail com uma cópia oculta a 

um destinatário, é necessário que o endereço 
seja digitado no campo: 

 
(A) CCO; 
(B) CC; 
(C) Barra de endereços; 
(D) Assunto; 
 
20) Nos aplicativos do pacote Microsoft Office, a 

função da combinação das teclas Ctrl + T é: 
 
(A) Terminar o documento; 
(B) Salvar o arquivo; 
(C) Selecionar todo o texto; 
(D) Alternar modo de exibição; 
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21) De acordo com dados mais recentes do IBGE 
(2010), a cidade de Pacajus tem 
aproximadamente quantos habitantes? 

 
(A) 15.000 habitantes; 
(B) 45.889 habitantes; 
(C) 61.838 habitantes; 
(D) 123.845 habitantes; 
 
22) De acordo com os limites territoriais de 

Pacajus, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Municípios Limítrofes ao Norte; Fortaleza e 

Barreiro; 
(B) Municípios Limítrofes ao Oeste; Acarape e 

Barreiro; 
(C) Municípios Limítrofes ao Leste; Horizonte e 

Guaiúba; 
(D) Municípios Limítrofes ao Sul; Horizonte e 

Chorozinho; 
 
23) Pacajus possui o seguinte Gentílico: 
 
(A) Pacajueiro; 
(B) Pacajureniense; 
(C) Pacá; 
(D) Pacajuense; 
 
24) De acordo com suas características 

geográficas, Pacajus esta localizado na região 
de clima: 

 

(A) Cerrado; 
(B) Semiárido; 
(C) Semiatlântico; 
(D) Equatorial; 
 
25) São cores da Bandeira Oficial de Pacajus: 
 

(A) Verde, Amarela, Azul e Branco; 
(B) Preto, Azul e Vermelho; 
(C) Vermelho, Amarelo e Verde; 
(D) Vermelho, Vinho e Lilás; 
 
26) Qual a Padroeira da Cidade de Pacajus: 
 

(A) Nossa Senhora de Pajuara; 
(B) Nossa Senhora de Fátima; 
(C) Nossa Senhora das Dores; 
(D) Nossa Senhora da Conceição; 

27) Dos trechos abaixo, qual foi retirado do Hino 
de Pacajus: 

 
(A) “Pacajus! Pacajus! 

Teus filhos de índios não fogem da luta, 
Pacajus! Pacajus! 
Filhos da terra vamos sonhar.” 

(B) “Pacajus! Pacajus! 
Teu nome nos convida a lutar, 
Pacajus! Pacajus! 
Unidos nos queremos te exaltar.” 

(C) “Terra! Terra! 
Juntos defenderemos nossas terras, 
Pacajus! Pacajus! 
Homens de honra e valor!” 

(D) “Pacajus! Pacajus! 
Nossa força vem dos frutos da Terra, 
Terra! Terra! 
Onde a natureza é livre e o homem é 
guerreiro.” 

 
28) “Dentre as Ruas da cidade de Pacajus podemos 

destacar uma conhecida como “Rua velha”, 
uma das ruas mais antigas da cidade e fica no 
coração comercial da cidade, leva o antigo 
nome do município”. Diante das informações 
qual o nome da Rua citada. 

 
(A) Rua Pedro Philomeno Gomes; 
(B) Rua Monte-Mor; 
(C) Rua Guarany; 
(D) Rua Pacuia; 
 
29) Fazem parte da hidrografia da região de 

Pacajus CORRETO: 
 
(A) Rios: Acarape/Pacoti e Choró, e Lagoas: 

Itaipaba e Ipú; 
(B) Rios: Pacajus e Ipú, e Lagoas Ererê e Povo; 
(C) Açudes: Pacoti e Beiraçude, e Riachos: Choró e 

Ererê; 
(D) Todos os itens estão incorretos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Regionais 
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30) Sobre a história de Pacajus assinale o item 
CORRETO: 

 

(A) É o município da antiga Fazenda Forquilha, de 
propriedade dos pretos Teles. Há notícia, 
entretanto, de que o primeiro habitante a 
chegar a estas terras, das quais se apossou, foi 
Teodoro de Melo, com os seus escravos. 
Tempos depois vendeu duas léguas dessas 
terras a Veríssimo Gomes e Inácio Gomes que 
aí se estabeleceram e doaram, posteriormente, 
100 braças delas para constituíção do 
patrimônio da Capela de São Sebastião, santo 
de sua devoção, a qual foi edificada, em 1868, 
pelo Padre José Antônio de Carvalho; 

(B) Os paiacus, índios guerreiros que habitavam a 
região compreendida entre o rio Açu, serra do 
Apodi e baixo Jaguaribe, trazendo em 
sobressalto os conquistadores brancos, foram 
aldeados, depois de muita lutas, em uma légua 
de terra nas margens do rio Choró; 

(C) No Século XVIII, nestas terras foi instalada a 
Missão dos Paiacu. É um núcleo urbano que 
surgiu devido aos projetos de combate a seca 
entre 1932 e 1934. No lugar denominado 
Curais Velhos foi construído a ponte da BR 
116. Do acampamento do engenheiros do 
DNOCS e dos operários empregados desta 
construção surge o povoamento, que cresceu 
ao redor desta base de apoio e da capela de 
Santa Terezinha, que depois transformaria-se 
em município; 

(D) Em meados do século dezoito, era um 
aldeamento de índios vindos dos sertões de 
Monte-Mor. Não passava assim, de um 
pequeno núcleo, lugarejo inexpressiva. 
Habitavam todavia a vasta região alguns 
fazendeiros que se estabeleciam nas cercanias, 
vindos na sua totalidade das ribeiras do 
Jaguaribe e cujas terras lhes foram doadas por 
sesmarias. Praticavam o pastoreio; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

31) O conjunto de órgãos e entidades da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios que tem por finalidade o exercício 
das atividades de planejamento, 
administração, normatização, pesquisa, 
registro e licenciamento de veículos, formação, 
habilitação e reciclagem de condutores, 
educação, engenharia, operação do sistema 
viário, policiamento, fiscalização, julgamento 
de infrações e de recursos e aplicação de 
penalidades é chamado de: 

 
(A) Denatran; 
(B) Cotran; 
(C) Sistema Nacional de Trânsito; 
(D) Jari; 
 
32) Leia as sentenças abaixo e, em seguida, 

marque a alternativa correta de acordo com as 
normas do Código de Trânsito Brasileiro: 

 
I. Quando uma pista de rolamento comportar 

várias faixas de circulação no mesmo sentido, 
são as da direita destinadas ao deslocamento 
dos veículos mais lentos e de maior porte, 
quando não houver faixa especial a eles 
destinada, e as da esquerda, destinadas à 
ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos 
de maior velocidade; 

II. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas 
e nos acostamentos, só poderá ocorrer para 
que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas 
especiais de estacionamento; 

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

 
(A) Apenas as sentenças I e II estão corretas; 
(B) Apenas as sentenças II e III estão corretas; 
(C) Apenas as sentenças I e III estão corretas; 
(D) Todas as sentenças estão corretas; 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 
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33) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, todo 
condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá 
tomar certos cuidados, exceto: 

 
(A) Indicar com antecedência a manobra 

pretendida, acionando a luz indicadora de 
direção do veículo ou por meio de gesto 
convencional de braço; 

(B) Afastar-se do usuário ou usuários aos quais 
ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma 
distância lateral de segurança; 

(C) Acelerar bruscamente e informar, através de 
sinal sonoro a intenção de ultrapassar, 
utilizando a maior velocidade possível para que 
a ação seja efetuada em tempo hábil; 

(D) Retomar, após a efetivação da manobra, a 
faixa de trânsito de origem, acionando a luz 
indicadora de direção do veículo ou fazendo 
gesto convencional de braço, adotando os 
cuidados necessários para não pôr em perigo 
ou obstruir o trânsito dos veículos que 
ultrapassou; 

 
34) A placa a seguir indica: 
 

 
 
(A) Peso máximo permitido por eixo; 
(B) Altura máxima permitida; 
(C) Tração controlada; 
(D) Veículos lentos adiante; 
 
35) As placas de advertência tem como cor 

característica: 
 
(A) Vermelho; 
(B) Amarelo; 
(C) Azul; 
(D) Verde; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36) A placa a seguir indica: 
 

 
 
(A) Hospital adiante; 
(B) Via interditada; 
(C) Cruzamento de vias; 
(D) Pista perigosa; 
 
37) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

estacionar veículo impedindo a movimentação 
de outro veículo é considerado uma infração: 

 
(A) Leve; 
(B) Média; 
(C) Grave; 
(D) Gravíssima; 
 
38) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

transitar com o veículo na faixa ou pista da 
direita, regulamentada como de circulação 
exclusiva para determinado tipo de veículo, 
exceto para acesso a imóveis lindeiros ou 
conversões à direita trata-se de uma infração: 

 
(A) Leve; 
(B) Média; 
(C) Grave; 
(D) Gravíssima; 
 
39) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

o condutor que desobedecer às ordens 
emanadas da autoridade competente de 
trânsito ou de seus agentes estará cometendo 
uma infração: 

 
(A) Leve; 
(B) Média; 
(C) Grave; 
(D) Gravíssima; 
 
40) Deixar de guardar a distância lateral de um 

metro e cinquenta centímetros ao passar ou 
ultrapassar bicicleta é uma infração: 

 
(A) Leve; 
(B) Média; 
(C) Grave; 
(D) Gravíssima; 
 


