PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ (PE)

PORTUGUÊS
Texto
Ipojuca possui praias paradisíacas, pontos turísticos modernos
e comércio forte e atuante, praticamente, durante todos os
dias do ano. Em quase toda a orla há bares e restaurantes com
eventual música ao vivo, que oferecem culinária irresistível,
em ambientes agradáveis.
01. As palavras restaurantes e irresistível apresentam, respectivamente, esta divisão silábica: res-tau-ran-tes / ir-re-sis-tível. Assinale a alternativa que apresenta as palavras com
divisão silábica errada.
A)
B)
C)
D)
E)

fas-ci-nar / im-per-dí-vel / ad-vo-ga-do
pa-ra-di-sía-ca / trans-a-tlân-ti-co / su-bli-nhar
ab-di-car / in-vés / pros-tra-ção
i-nep-to / cu-me-ei-ra / ne-ces-si-da-de
a-di-vi-nhar / nas-ci-men-to /di-la-pi-dar

02. Para muitas pessoas há palavras que oferecem dificuldade
quanto à grafia, como em relação a exceção / excesso: “Todo
verão, sem exceção, há excesso de turistas na orla de Porto de
Galinhas”.
Observe as frases abaixo e preencha os espaços corretamente.
1.
2.
3.

Considero um _________ morar em Porto de Galinhas e avistar o mar sem __________ de prédios.
O que morar aqui tem ___________ comigo? Ora,
tenho ___________ por esta cidade!
Vossa Senhoria irá à ____________ promovida pela
Secretaria de Turismo?

Assinale a alternativa que completa corretamente as frases.
A) 1. previlégio – empecilho
2. há ver – obseção
3. cessão beneficente
B) 1. privilégio – empecilho
2. a ver – obsessão
3. sessão beneficente
C) 1. privilégio – impecilho
2. haver – obsessão
3. cessão beneficente
D) 1. previlégio – empecilho
2. haver – obseção
3. sessão beneficiente
E) 1. privilégio – impecilho
2. a ver – obsessão
3. cessão beneficiente

03. O texto tem como principal assunto:
A)
B)
C)
D)
E)

Dica.
Caminho.
Altura.
Degrau.
Medo.

04. No trecho “... e evapora quando a situação se torna conhecida.”, a palavra destacada apresenta como sinônimo:
A)
B)
C)
D)
E)

Aumenta.
Cresce.
Acrescenta.
Desaparece.
Acentua.

05. Recorrendo ao contexto do texto, assinale entre as palavras abaixo a que se encontra no masculino:
A)
B)
C)
D)
E)

Coisa.
Medo.
Medida.
Dica.
Situação.

06. As palavras vezes e alguns que aparecem no texto, se
encontram no:
A)
B)
C)
D)
E)

Aumentativo.
Diminutivo.
Singular.
Plural.
Comparativo.

07. Marque a frase escrita de forma INCORRETA:
A)
B)
C)
D)
E)

Outra dica é tentar se conscentrar.
Deve-se enfrentar o medo.
O problema é com a altura.
Tente se encontrar.
Enfrente-o.

08. Complete as palavras usando ch e marque a que ficou
escrita INCORRETAMENTE:
A)
B)
C)
D)
E)

pe___incha
quei___a
bi___o
fle___a
Ca___aça

09. Pela imagem ilustrada abaixo podemos considerar uma
situação de:

Considere o texto abaixo para responder as questões 03, 04,
05, 06 e 07.
O caminho do medo
O medo é uma preparação para o desconhecido e evapora
quando a situação se torna conhecida. Quando o medo o incomoda, enfrente-o. Não adianta fugir todas as vezes que ele
aparece. Se seu problema é com altura, experimente começar
subindo alguns degraus e vá aumentando à medida que você
for ficando mais seguro. Outra dica é tentar se concentrar em
alguma outra coisa que desvie a atenção da origem do medo.

A)
B)
C)
D)
E)

medo
reflexão
alegria
raiva
ansiedade

(Fragmento, livro Porta Aberta – FTD)
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Considere o texto abaixo de Mário Quintana para responder
as questões 10 e 11.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto

16. Segundo o Artigo 26 das Normas Gerais de Circulação e
Conduta os usuários das vias terrestres devem:

“Vovô ganhou mais um dia. Sentado na copa, de pijama e
chinelas, enrola o primeiro cigarro e espera o café com leite.”
Mário Quintana

10. Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

É adjetivo: café.
É verbo: primeiro.
É pronome: ganhou.
Antônimo de dia: noite.
Sinônimo de mais: menos.

I.

abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou
obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou
de animais, ou ainda causar danos a propriedades
públicas ou privadas;
II. o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando
da efetiva prestação de serviço de urgência;
III. abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso,
atirando, depositando ou abandonando na via objetos
ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo.

11. Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

São oxítonas: Vovô e café.
São oxítonas: copa e chinelas.
São paroxítonas: sábado e último.
São proparoxítonas: lápis e grátis.
São proparoxítonas: cigarro e leite.

12. Assinale a alternativa em que haja uma forma verbal
incorreta:
A)
B)
C)
D)
E)

Caibo, coube, cabendo;
Perdo, perdi, perdendo;
Nomeio, nomeei, nomeando;
Odeio, odiei, odiando;
Posso, pude, podendo.

13. Assinale a classe de palavras que se flexiona em gênero,
número e grau:
A)
B)
C)
D)
E)

Artigo;
Verbo;
Preposição;
Adjetivo;
Interjeição.

14. Assinale a alternativa abaixo em que NÃO apresenta um
hiato.
A)
B)
C)
D)
E)

Joelho.
Ouro.
Saúde.
Hiato.
Saída.

Estão corretos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
III, apenas;
I e II;
I e III.

17. Segundo o Artigo 41 das Normas Gerais de Circulação e
Conduta o condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina
quando:
I. for cumprimentar alguém que está distante;
II. for necessário fazer as advertências necessárias a fim
de evitar acidentes;
III. estiver fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito
de ultrapassá-lo.
Estão incorretos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
III, apenas;
I e II;
I e III.

18. O cidadão abaixo está infringindo um artigo das Normas
Gerais de Circulação e Conduta de número:

15. Considere a frase a seguir: “As respostas apresentadas
pela professora foram bem elucidativas”.
Assinale a alternativa que contém um sinônimo da palavra
destacada da frase citada.
A)
B)
C)
D)
E)

Inoportunas.
Instigantes.
Empolgantes.
Esclarecedoras.
Acertadas.
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http://www.animakut.info/recadinhos-animados/9hvge5

A)
B)
C)
D)
E)

04
14
34
44
54
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19. Todas as alternativas abaixo são vias abertas à circulação,
exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

via de trânsito rápido;
via arterial;
via coloquial;
via coletora;
via local;

20. A imagem abaixo mostra:

A) As provas e competições só poderão ser realizadas
sob autorização expressa da respectiva confederação
desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas;
B) As provas e competições só poderão ser realizadas
sob caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via;
C) As provas e competições só poderão ser realizadas
sob contrato de seguro contra riscos e acidentes em
favor de terceiros;
D) As provas e competições só poderão ser realizadas
sob autorização expressa do poder executivo do município onde serão sediadas.
E) As provas e competições só poderão ser realizadas
sob prévio recolhimento do valor correspondente aos
custos operacionais em que o órgão ou entidade
permissionária incorrerá.
23. A placa abaixo está indicando que:

http://www.duniverso.com.br/charge-orgia-do-transito-eleitoral-rice/

A) uma poluição sonora provocada pelos veículos automotores;
B) uma poluição sonora provocada pelos pedestres;
C) uma poluição auditivas provocada pelos ouvidos;
D) uma poluição auditiva provocada pelos veículos automotores;
E) uma poluição visual provocada pelos veículos automotores.
21. O redutor de velocidade o popular “pardal” serve para:

A)
B)
C)
D)
E)

é proibido parar;
é proibido parar e estacionar;
é proibido estacionar;
é permitido estacionar;
é permitido parar e estacionar.

24. A placa abaixo está sinalizando que à frente tem:

http://blogdovitortoniello.blogspot.com/2011/04/multa-de-transito-vai-deixar-nomesujo.html

A) que um cruzamento (que vem a seguir) fique mais
seguro, pois desta forma os carros passarão pelo cruzamento com mais tempo de enxergarem-se uns aos
outros e prevenir colisões;
B) que pedestres possam atravessar a via com mais segurança (especialmente onde um semáforo para pedestres ou faixa não seria prático, como por exemplo
no trecho urbano de uma rodovia pequena);
C) que os motoristas não andem rápido numa via onde
isto normalmente seria possível, mas perigoso (via
residencial reta e plana, etc);
D) A e B estão corretas;
E) A, B e C estão corretas.
22. Marque a alternativa incorreta sobre as condições para se
realizar provas ou competições desportivas, inclusive seus
ensaios, em via aberta à circulação.
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A)
B)
C)
D)
E)

a alfandega;
um hospital;
sinal sonoro de indicador de velocidade;
um ponto de fiscalização rodoviária;
um ponto turístico.

25. Todas as alternativas abaixo são características da sinalização vertical, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

a utilização de sinais apostos sobre placas;
são suspensas sobre a pista;
transmitem mensagens de caráter permanente;
transmitem mensagens mediante símbolos;
transmitem mensagens somente por legendas.

26. A idade mínima para se habilitar na categoria “D” é:
A)
B)
C)
D)
E)

18 anos;
19 anos;
20 anos;
21 anos;
22 anos.
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27. O condutor ao se habilitar na categoria "A" e "C", só
poderá dirigir respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

carro e moto;
moto e caminhão;
moto e carro;
carro e caminhão;
caminhão e moto.

28. Significa mudança na característica do veículo quando se
muda:
A)
B)
C)
D)
E)

cor
tipo de combustível;
faróis;
carroceria;
A e B estão corretas.

33. A imagem abaixo indica no painel do carro:

A)
B)
C)
D)
E)

os faróis de milha ativos;
o desembaçador elétrico de vidros ativo;
o freio de estacionamento ativo;
a carga da bateria;
o alerta de nível de combustível baixo.

34. As placas abaixo significam respectivamente:

29. A imagem abaixo é de uma placa:

A)
B)
C)
D)
E)

Diplomática
Oficial
Particular
Aprendiz
Aluguel

30. O veículo que transitar com carga excedente à sua dimensão, sem a devida sinalização sofrerá a penalidade de uma
infração:
A)
B)
C)
D)
E)

Leve
Media
Grave
Gravíssima
Nenhuma das alternativas.

31. O condutor que ultrapassar outro veículo nas curvas e
aclives será punido com infração:
A)
B)
C)
D)
E)

Leve
Média
Grave
Gravíssima
C e D estão corretas.

32. Complete a frase corretamente:
“___________ é o indicador responsável por informar
ao condutor a velocidade instantânea do veículo, na unidade
mais comum utilizada no país em que o carro foi fabricado”.
A)
B)
C)
D)
E)

O velocímetro;
O conta-giros;
A temperatura;
O nível de combustível;
O termômetro.
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A) peso bruto total máximo permitido e proibido trânsito de bicicletas;
B) proibido trânsito de caminhões e proibido trânsito de
veículos automotores;
C) altura máxima permitida e largura máxima permitida;
D) proibido trânsito de caminhões e peso bruto total
máximo permitido;
E) largura máxima permitida e proibido trânsito de veículos automotores.
35. As vítimas com suspeitas de fraturas devem ser tratadas,
tanto quanto possível, na mesma posição em que se encontram o tratamento de emergência nas fraturas, exceto:
A) verificar a presença de dificuldade respiratória, mantendo as vias aéreas permeáveis;
B) remover as roupas no local do ferimento;
C) em caso de fratura exposta, cubra o ferimento com
gaze ou pano limpo. Nunca tente realinhar o membro ou "encaixar" o osso, pois isto agravará a situação;
D) se ocorrer hemorragia, faça uma compressão do local com panos limpos;
E) sentar a vítima numa cadeira, fazer com que ela coloque a cabeça entre as coxas o socorrista faça pressão na nuca para baixo, (com a palma da mão), enquanto ela força a cabeça para cima por alguns segundos. Esse movimento fará com que aumente a
quantidade de sangue e oxigênio no cérebro.
36. Após acontecer o acidente existe um ponto que a chave de
toda a resolução de situações difíceis. Aponte a alternativa
em que aparece este ponto.
A)
B)
C)
D)
E)

pedir socorro;
manter a calma;
garantir a segurança;
realizar algumas ações com as vítimas;
controlar a situação.
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37. Em caso de acidente na rodovia é possível acionar vários
serviços de pronto atendimento. Assinale a alternativa em que
aparece o número do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência).
A)
B)
C)
D)
E)

190
192
193
100
191

38. Ao acontecer um acidente é possível analisarmos se o
cidadão está consciente analisando se ele, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

está alerta;
está confuso;
sente dor;
está dormindo;
tem hemorragia.

39. A taponagem, em caso de acidente, consiste em:
A) visualizar objetos estranhos no interior da boca da
vítima e, com os dedos, removê-los. Estes objetos
podem ser dentaduras, gomas, restos de alimentos,
sangue, líquidos, próteses ou qualquer outro elemento que prejudique a respiração.
B) posicionar corretamente a cabeça da vítima, erguendo levemente o queixo, facilitando assim respiração.
Porém, jamais fazer movimentos fortes ou bruscos,
pois não se pode descartar a possibilidade de uma lesão da coluna cervical;
C) inclinar o corpo para baixo e dar tapas nas costas da
vítima. No caso de crianças, deitá-las sobre o seu antebraço, com o rosto para baixo, e dar quatro tapinhas com a palma da mão (a força utilizada deve ser
proporcional ao tamanho da criança);
D) pressionar o abdômen da vítima, de baixo para cima,
para expulsar o objeto estranho (compressão abdominal);
E) em ser a interrupção dos movimentos respiratórios,
proveniente de uma obstrução, acidentes com gases
venosos, distúrbios no sistema respiratório, corpos
estranhos, afogamento , etc.
40. Aponte a alternativa em que não aparece um sinal de
parada cardíaca.
A)
B)
C)
D)
E)

Perda imediata da consciência;
Salivação em excesso;
Ausência de pulsos;
Ausência dos sons cardíacos audíveis;
Ausência de ruídos respiratórios ou movimentos de
ar pelo nariz ou boca.
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