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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 10, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 06. 
 

 
 

Expressão da periferia 
 

(Revista Discutindo Língua Portuguesa n° 1, Escala Educacional) 
 
 

 Como ignorar um movimento cultural que a cada dia ganha novos adeptos e se alastra entre a 
juventude brasileira? Esse movimento é o hip-hop, cultura criada e divulgada da periferia 
americana para o mundo, e que desde a década de 1980 começou a se enraizar na periferia 
brasileira. 
 A cultura hip-hop é um conjunto de elementos que expressam a ideologia de determinados 
grupos. Fazem parte deste conjunto o: break (dança de rua), o grafity (temos grandes artistas 
desse modelo de pintura) e o rap (ritmo e poesia), com seu DJs, responsáveis pelo ritmo, e os 
MCs, mestres de cerimônia encarregados da poesia e da rima. 
 É principalmente por meio do rap que o movimento hip-hop procura mobilizar e 
conscientizar a classe proletária a lutar pelos seus direitos. Além disso, as letras de rap combatem 
os abusos da classe burguesa, buscando diminuir a tremenda desigualdade social existente neste 
país. 
 O rap é feito por e para jovens da periferia dos grandes centros urbanos, que estão em busca 
de melhores condições de vida e querem um meio de fugir do mundo do crime e das drogas. 
Nesse contexto, o rap dá, ou melhor, recupera a esperança que o jovem da periferia tem de poder 
progredir e, contrariando as estatísticas, não ser mais um neguinho inferior num sinal de trânsito, 
pedindo “dá um trocado aí, tio” ou sentando o dedo na cara do boy e levando sua caranga 
importada. 

 
 

 
01. Na passagem: “Como ignorar um movimento cultural que a cada dia ganha novos adeptos e se 

alastra entre a juventude brasileira?”, o termo em negrito, no enunciado, pode ser substituído, sem 
alteração de sentido por: 

 
A) afasta 
B) espalha  
C) distancia 
D) aparta 
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02. No texto, a autor quer mostrar ao leitor que o estilo hip-hop representa à sociedade um...  
 

A) grito de misericórdia dos excluídos. 
B) movimento passageiro. 
C) passatempo de jovens que nada fazem. 
D) novo ritmo e nada mais. 
 

03. Julgue as afirmativas:  
 

I. As palavras cerimônia e trânsito obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.  
II. Ideologia significa conjunto de idéias próprias de um grupo, de uma época, e que traduzem uma 

situação histórica. 
III. Em: “dá um trocado aí, tio”, o termo “ tio” é um vocativo. 
IV. Proletária, no texto, é um adjetivo. 

 
O correto está em: 

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

 

04. Na passagem: “Como ignorar um movimento cultural que a cada dia ganha novos adeptos e se 
alastra entre a juventude brasileira?”, os elementos em negrito introduzem, respectivamente, uma 
oração subordinada: 

 
A) adverbial e uma coordenada assindética. 
B) substantiva e uma coordenada alternativa. 
C) adjetiva e uma coordenada aditiva.   
D) adverbial e uma coordenada adversativa. 

 
 
05. Em: “[...] contrariando as estatísticas, não ser mais um neguinho inferior num sinal de trânsito, 

pedindo “dá um trocado aí, tio” ou sentando o dedo na cara do boy e levando sua caranga 
importada.” , o termo grifado é uma gíria e está no sentido de: 

 
A) mais um no mundo.  
B) menor assaltante. 
C) estar de bem com a vida. 
D) homem negro de baixa estatura. 

 
 
06. Marque a alternativa em que as palavras estão divididas corretamente:  
 

A) cons / ci / en / ti / zar  — clas / se  
B) des / i / gual / da/ de  —  dis / so 
C) i / gno / rar — adep / tos 
D) en / car / re / ga / dos  — ri / tmo    
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MATEMÁTICA 

 

07. Um editor de vídeo gasta 4 horas para editar uma fita de vídeo de 15 minutos de duração. Para 
editar uma fita de 55 minutos de duração, esse editor gastará: 

 
A) 15 horas e 15 minutos. 
B) 14 horas e 40 minutos. 
C) 13 horas e 15 minutos. 
D) 12 horas e 25 minutos. 

 

08. Um Programa Educativo de Televisão envolve 240 profissionais. Destes, 
5
3

 são auxiliares 

técnicos; 0,25 técnicos e o restante atores e diretores. O número de atores e diretores que 
participam desse programa é: 

 
A) 144. 
B)   60. 
C)   48. 
D)   36. 

 

09. O presidente de uma empresa negociou a dívida no valor de R$ 12.000,00, correspondente à 
exibição de um comercial de televisão da seguinte maneira: uma entrada de R$ 4.000,00 e o 
restante para 60 dias, a juro simples de 5% ao mês. O valor total pago por esta empresa para 
veiculação de seu comercial foi de: 

 
A) R$ 12.400,00. 
B) R$ 12.800,00. 
C) R$ 13.600,00. 
D) R$ 13.200,00. 

 

10. Um Instituto de opinião pública realizou uma pesquisa entre X ouvintes de programas de rádio, 
chegando a conclusão que o programa mais ouvido é o que vai ao ar pela manhã às sextas-feiras.  
Foram consultados nesta pesquisa 1.470 homens, tendo o Instituto observado que a razão entre o 

número de homens e o número de mulheres consultadas foi de
11

3
.  O valor de X é: 

 
A) 10.170 
B) 7.940 
C) 6.860  
D) 6.270 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 11 A 20, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

11. O condutor de um veículo, considerado culpado num acidente de trânsito, sofrerá as punições 
previstas no CTB, deverá ser submetido a exames de aptidão na prestação de primeiros socorros, 
sanidade física e mental, além de: 

 
A) exame escrito de direção veicular e declaração de responsabilidade financeira em relação aos 

prejudicados no acidente. 
B) exame escrito de legislação de trânsito e responsabilidade financeira sobre danos físicos e 

materiais. 
C) curso de reciclagem, exame teórico e de direção veicular 
D) prestar exames de direção veicular e reflexos, mensalmente, durante os próximos 6 (seis) 

meses. 
 

12. Para estacionar o veículo, o condutor deve considerar, além da confirmação de local permitido, a 
seguinte condição: 

 
A) a partir de 5 (cinco) metros do bordo de alinhamento da via transversal. 
B) a partir de 3 (três) metros do bordo de alinhamento da via transversal. 
C) a menos de 3 (três) metros do bordo de alinhamento da via longitudinal. 
D) em vias pavimentadas, a menos de 5 (cinco) metros do bordo de alinhamento da via transversal. 

 
 

13. Assinale a placa que sinaliza “Dê a Preferência”? 
 

 
A)                          B)                          C)                   D) 
                                                  
    

 
14. A punição prevista por estacionar veículo em viadutos, pontes e túneis é: 
 

A) apenas multa. 
B) remoção do veículo e multa. 
C) remoção do veículo, apenas. 
D) cassação da CNH. 

 

15. É permitido trafegar pelo acostamento: 
 

A) quando a pista estiver congestionada. 
B) somente nas auto estradas. 
C) para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. 
D) para rebocar outro veículo. 
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16. Trafegando à noite, o condutor que se vê ofuscado por faróis altos de outro veículo que transita em 
sentido contrário, deve: 

 
A) parar no acostamento e aguardar o outro veículo passar. 
B) desviar o veículo para a esquerda e orientar-se pela sinalização da pista. 
C) ligar o farol alto para não ser ofuscado pelo outro veículo. 
D) desviar o olhar, orientando-se pelas faixas do solo à sua direita. 

 

17. Ao prestar os primeiros socorros a um acidentado que sofreu queimaduras, devemos, inicialmente:  
 

A) proteger as queimaduras com um tecido disponível. 
B) lavar os locais atingidos com água limpa. 
C) dar leite ao acidentado e proteger os ferimentos com pedaços de sua roupa. 
D) usar o extintor de incêndio diretamente sobre os ferimentos do acidentado. 

 

18. O dispositivo que controla a emissão de gases no escapamento dos veículos, chama-se: 
 

A) silenciador. 
B) canalizador. 
C) silencioso. 
D) catalisador. 

 

19. O maior potencial de poluição do ar é provocado por veículos que utilizam: 
 

A) gás natural. 
B) sistema elétrico. 
C) gasolina e óleo diesel. 
D) álcool e querosene. 

 

20. Dirigir veículo reprovado na inspeção de emissão de gases, sujeita o condutor a: 
 

A) multa e retenção do veículo. 
B) apreensão e cassação da CNH. 
C) advertência ao proprietário do veículo alertando-o sobre a proibição de tráfego. 
D) multa, apenas. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


