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PORTUGUÊS 
 

Considere o texto ilustrativo abaixo e responda as questões 01 

e 02. 

 
Fonte: www.google.com.br 

 

01. Pela frase do instrutor, é possível concluir que: 

A) o mesmo demonstra não repetir a instrução por ser 

bastante exigente. 

B) este procedimento é muito delicado, podendo o 

mesmo perder bombas técnicas. 

C) o mesmo desconhece o desfecho do acionamento da 

bomba. 

D) a palavra grifada induz ao conhecimento do leitor a 

impossibilidade de uma segunda tentativa de instru-

ção. 

E) o mesmo irá poupar a segunda tentativa para uma 

outra turma de alunos. 

 

02. Ainda na frase: “Presta atenção porque eu só vou fazer 

uma vez hein?”, a palavra grifada caracteriza-se por ser: 

A) substantivo 

B) adjetivo 

C) advérbio 

D) conjunção 

E) verbo 

 

03. Nas palavras tempo e taxímetro temos, respectivamente: 

A) 04 letras e 04 fonemas; 09 letras e 10 fonemas; 

B) 04 letras e 05 fonemas; 10 letras e 09 fonemas; 

C) 05 letras e 04 fonemas; 10 letras e 09 fonemas; 

D) 05 letras e 04 fonemas; 09 letras e 10 fonemas; 

E) 05 letras e 04 fonemas; 09 letras e 09 fonemas; 

 

04. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um dígrafo 

vocálico. 

A) Planta 

B) Praça  

C) Peão 

D) Céu 

E) Foice 

05. Marque, entre as alternativas abaixo, a que apresenta um 

ditongo crescente. 

A) Heroi 

B) Boi 

C) Série 

D) Chapéu 

E) Pão 

06. Marque a ÚNICA alternativa em que as palavras estão 

separadas corretamente. 

A) e-xsu-dar, á-guia 

B) ex-ce-ção, pers-pi-caz 

C) Des-cen-den-te, p-neu 

D) Mag-né-ti-co, as-pe-cto 

E) Bí-bli-a, a-dvo-ga-do 

 

07. Marque a alternativa onde todas as palavras estão grafa-

das corretamente. 

A) Higiene, homen, herói 

B) Delicioso, gelatinoso, poetiza 

C) Cruzeiro, deslize, maizena 

D) Peixe, enchaqueca, caixa  

E) Expansão, canjica, ferrugem  

 

08. A palavra que dá qualidade ao ser é denominada de: 

A) substantivo 

B) adjetivo 

C) advérbio 

D) pronome 

E) verbo 

 

09. A imagem abaixo caracteriza-se por demonstrar: 

A) sonolência 

B) medo 

C) raiva 

D) alegria 

E) carinho 

 

 

 

 

 

10. Na expressão: “Eu vivo a caminhar por este mundo.”, a 

expressão destacada consiste em um pronome: 

A) relativo 

B) demonstrativo 

C) possessivo 

D) pessoal 

E) indefinido 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Todos os cargos públicos mencionados abaixo são consi-

derados eletivos, EXCETO: 

A) vereador 

B) conselheiro tutelar 

C) oficial de promotoria 

D) vice-prefeito 

E) prefeito 

 

12. O município de Exú fica na microrregião pernambucana 

de: 

A) Araripina 

B) Petrolina 

C) Pajeú 

D) Sertão do Moxotó 

E) Itaparica 
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13. É sabido que Luiz Gonzaga é o maior expoente da cultura 

nordestina, quando se fala em Baião, Xote e Xaxado. Conhe-

cido como o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, nascido em Exú, 

estado de Pernambuco morreu em: 

A) 02 de agosto de 1987 

B) 07 de agosto de 1988 

C) 02 de agosto de 1989 

D) 12 de agosto de 1990 

E) 07 de agosto de 1991 

14. Todas as alternativas abaixo são meios de transporte ter-

restre, EXCETO: 

A) caminhão 

B) ônibus 

C) charrete 

D) barco 

E) moto 

15. Ainda sobre transporte terrestre, marque a alternativa 

abaixo que apresenta um transporte de tração humana. 

A) navio 

B) trem 

C) bicicleta 

D) moto 

E) caminhão 

16. Marque o meio de comunicação abaixo que pode emitir e 

receber a mensagem em tempo real. 

A) carta impressa  

B) msn 

C) rádio 

D) televisão 

E) jornal impresso 

17. Todos os deputados estaduais citados abaixo foram eleitos 

pelo estado de Pernambuco, EXCETO:  

A) Aglailson Júnior 

B) Botafogo Filho 

C) André Lazaroni 

D) Daniel Coelho 

E) Guilherme Uchoa 

18. Todos os órgãos abaixo correspondem a repartições pú-

blicas, EXCETO: 

A) Celpe 

B) Assembleia Legislativa 

C) Prefeitura Municipal 

D) Palácio do Governo 

E) Universidade Federal de Pernambuco 

19. Marque entre as alternativas abaixo o mês que define o 

feriado de Finados.  

A) Março 

B) Abril 

C) Maio 

D) Setembro 

E) Novembro 

20. Marque, entre as alternativas abaixo, a que apresenta um 

município de faz divisa com Exú. 

A) Parnamirim 

B) Granito 

C) Cedro 

 

D) Serrita 

E) Ouricuri 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Em um automóvel, a peça usada para unir os semieixos às 

rodas estressantes nos carros que possuem tração dianteira 

denomina-se: 

A) Bubina 

B) Junta homocinética 

C) Pistão 

D) Virabrequim 

E) Junta do cabeçote 

 

22. Em um veículo, a função do filtro de ar, no motor de um 

carro tem a finalidade de: 

A) propiciar o resfriamento do motor. 

B) evitar a entrada de ar no motor. 

C) evitar a entrada de partículas estranhas entrem nos 

cilindros. 

D) evitar a entrada de ar nos cilindros. 

E) evitar o aquecimento do motor. 

 

23. Quando um fusível se queima, é imprescindível sua subs-

tituição por outro de: 

A) voltagem idêntica 

B) carga similar 

C) da mesma marca 

D) amperagem diferente 

E) da mesma amperagem 

 

24. Ao transitar sob neblina, o condutor deve imediatamente: 

A) ligar a luz interna da cabina, apagar os faróis, dimi-

nuir a velocidade e ligar o pisca alerta. 

B) acender a luz baixa, manter a distância do veículo a 

sua frente e ligar o pisca alerta. 

C) acender a luz alta do faróis e diminuir a velocidade. 

D) acender a luz baixa do farol, aumentar a distância do 

veículo a sua frente e reduzir a velocidade. 

E) acender a luz alta do farol, aumentar a velocidade e 

diminuir a distância do veículo a sua frente. 

 

25.  Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor 

deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de 

que: 

I. nenhum condutor que venha atrás haja começado 

uma manobra para ultrapassá-lo; 

II. quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja 

indicado o propósito de ultrapassar um terceiro; 

III. a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa 

extensão suficiente para que sua manobra não ponha 

em perigo ou obstrua o trânsito que venha em senti-

do contrário. 

 

Está(ão) correto(s) o (s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) I e II, apenas; 

E) I, II e III. 
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26. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor 

ao efetuar a ultrapassagem deverá: 

I. indicar com antecedência a manobra pretendida, aci-

onando a luz indicadora de direção do veículo ou por 

meio de gesto convencional de braço; 

II. aproximar-se do usuário ou usuários aos quais ultra-

passa, de tal forma que deixe livre uma distância la-

teral de segurança; 

III. retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de 

trânsito de origem, acionando a luz indicadora de di-

reção 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. 

 

Está(ão) correto(s) o (s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

27. Conforme o Art. 115 do Código de Trânsito Brasileiro, 

inciso 6º, os veículos de duas ou três rodas são dispensados da: 

A) documentação de transferência. 

B) seguridade obrigatória. 

C) certificação de propriedade. 

D) placa dianteira. 

E) documento do condutor. 

 

28. Segundo o Art. 40, do Código de Trânsito Brasileiro, o 

uso de luzes em veículo obedecerá todas as determinações 

seguintes, EXCETO: 

A) o condutor manterá acesos os faróis do veículo, uti-

lizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos 

túneis providos de iluminação pública; 

B) nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz 

baixa, mesmo ao cruzar com outro veículo ou ao se-

gui-lo; 

C) a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por 

curto período de tempo, com o objetivo de advertir 

outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar 

a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente 

ou para indicar a existência de risco à segurança para 

os veículos que circulam no sentido contrário; 

D) o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 

posição do veículo quando sob chuva forte, neblina 

ou cerração; 

E) O condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações 

ou situações de emergência. 

 

29. Conforme o Art. 61, do Código de Trânsito Brasileiro, a 

velocidade máxima permitida para a via será indicada por 

meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas 

e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regu-

lamentadora, a velocidade máxima será de: 

I. cem quilômetros por hora, nas vias urbanas de trân-

sito rápido; 

II. sessenta quilômetros por hora, nas vias urbanas arte-

riais; 

III. quarenta quilômetros por hora, nas vias urbanas co-

letoras; 

Está(ão) correto(s) o (s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

30. Conforme o Art. 49, do Código de Trânsito Brasileiro, em 

seu Parágrafo Único, o embarque e o desembarque dos pas-

sageiros deve ser feito sempre do lado: 

A) mais prático 

B) esquerdo 

C) do motorista 

D) da via 

E) da calçada 

 

31. Todas as alternativas abaixo estão corretas, sobre as nor-

mas do Código de Trânsito Brasileiro, EXCETO: 

A) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar 

luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliá-

rio que possam gerar confusão, interferir na visibili-

dade da sinalização e comprometer a segurança do 

trânsito. 

B) É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito e 

respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo 

de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que 

não se relacionem com a mensagem da sinalização. 

C) A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas 

ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia 

aprovação do órgão ou entidade com circunscrição 

sobre a via. 

D) Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trân-

sito com circunscrição sobre a via à travessia de pe-

destres deverão ser sinalizados com faixas pintadas 

ou demarcadas no leito da via. 

E) Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, 

estacionamentos ou garagens de uso coletivo deve-

rão ter suas entradas e saídas devidamente identifi-

cadas, na forma regulamentada pelo CONTRAN. 

 

32. Com base no Art. 87., do Código de Trânsito Brasileiro, 

os sinais de trânsito classificam-se em: 

I. verticais e horizontais; 

II. dispositivos de sinalização auxiliar; 

III. luminosos e sonoros; 

IV. gestos do agente de trânsito e do condutor. 

 

Está(ão) correto(s) o (s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II e II, apenas; 

C) I, II e III, apenas; 

D) II, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 
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33. Segundo o Art. 89., do Código de Trânsito Brasileiro, a 

sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: 

I. as ordens do agente de trânsito sobre as normas de 

circulação e outros sinais; 

II. as indicações do semáforo subordinadas aos demais 

sinais; 

III. as indicações dos sinais sobre as demais normas de 

trânsito. 

 

Está(ão) correto(s) o (s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e II, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

34. Considere a imagem abaixo. 

 

A placa de trânsito acima significa: 

A) Dê a preferência 

B) Proibido Estacionar 

C) Proibido Parar e Estacionar 

D) Proibido Trânsito de Veículos Automotores 

E) Proibido Trânsito de Caminhões 

 

35. A placa abaixo corresponde a uma placa: 

 

A) de Regulamentação 

B) de Sinalização 

C) de Advertência 

D) de Localização e Identificação de Destino 

E) Educativa 

 

36. A placa abaixo significa: 

 
A) Curva Acentuada à Esquerda 

B) Curva à Esquerda 

C) Pista Sinuosa à Esquerda 

D) Curva Acentuada em “S” à Esquerda 

E) Vire à Esquerda 

37. A placa abaixo significa: 

 

A) Curva Acentuada à Direita 

B) Curva à Direita 

C) Pista Sinuosa à Direita 

D) Curva Acentuada em “S” à Direita 

E) Vire à Direita 

 

38. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, a placa abaixo significa: 

 

A) Curva Acentuada em “S” à Esquerda 

B) Vire à Esquerda 

C) Curva Acentuada à Esquerda 

D) Curva à Esquerda 

E) Pista Sinuosa à Esquerda 

 

39. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, a placa abaixo significa: 

 

A) Pista Irregular 

B) Saliência ou Lombada 

C) Depressão 

D) Aclive Acentuado 

E) Declive Acentuado 

 

40. Considere a imagem abaixo. 

 

A placa de trânsito acima significa: 

 

A) Sentido Proibido 

B) Proibido Mudar de Faixa de Trânsito 

C) Proibido Virar à Direita 

D) Estreitamento de Pista à Direita 

E) Via Lateral à Direita 


