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PORTUGUÊS 
 
Com base na notícia abaixo, responda às questões 1, 2 e 3. 

A transmissão de São Paulo x Santa Cruz, nesta quarta-
feira, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, 
teve uma saia justa. 

Após o são-paulino Rodrigo Caio machucar o nariz e ter 
que colocar pedaços de algodão para estancar o sangramento, 
o repórter Daniel Moreira Dias fez piada, mas acabou levan-
do resposta atravessada do narrador Linhares Jr.  

“O Rodrigo Caio se machucou e teve que voltar para o 
campo com um monte de algodão no nariz. Está até engraça-
da a cena”, disse Dias. Segundos depois, Linhares disparou: 
“Engraçado porque não foi com você”, disse. 

Confusões à parte, o São Paulo bateu a equipe pernam-
bucana por 2 a 1, de virada, e avançou às oitavas de final da 
competição de juniores. 

01. De acordo com o texto, qual das seguintes afirmações 
apresenta uma verdade? 

A) Rodrigo Caio é um jogador de futebol da equipe do 
Santa Cruz. 

B) Daniel Moreira Dias é um treinador de futebol. 
C) Linhares Jr é juiz de futebol. 
D) O time do Santa Cruz perdeu o jogo em questão. 
E) Rodrigo Caio teve uma torção no tornozelo durante a 

partida. 

02. A palavra “transmissão”, encontrada na primeira linha da 
notícia, é um: 

A) Artigo 
B) Verbo 
C) Advérbio 
D) Substantivo 
E) Numeral 

03. Assinale a alternativa falsa. 

A) A palavra ‘machucar’ (2º parágrafo) é separada em 
três sílabas. 

B) A palavra ‘algodão’ (2º parágrafo) é separada em 
três sílabas. 

C) A palavra ‘depois’ (3º parágrafo) é separada silabi-
camente da seguinte forma: De-po-is. 

D) A palavra ‘transmissão’ (1º parágrafo) é um substan-
tivo feminino. 

E) A palavra ‘teve’ (1º parágrafo) é um verbo. 

04. Qual das seguintes palavras está escrita de forma IN-
CORRETA? 

A) Suspensão 
B) Vasoura 
C) Bandido 
D) Paixão 
E) Cortiço 

05. Qual das seguintes palavras está escrita CORRETA-
MENTE? 

A) Cajú 
B) Cazamento 
C) Refrijerante 
D) Coceira 
E) Riquesa 

 

06. Assinale a alternativa que contém apenas palavras propa-
roxítonas. 

A) última, único, tímido 
B) máquina, sólidas, adulto 
C) mágico, amáveis, lágrima 
D) álbum, sábado, príncipe 
E) náufrago, música, bíceps 

07. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra do gêne-
ro masculino. 

A) alface  
B) pá 
C) couve 
D) tomate 
E) avidez 

08. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra do gêne-
ro feminino. 

A) guaraná 
B) alface  
C) caçuá 
D) sono 
E) tomate 

09. Todas as palavras abaixo são monossílabas, EXCETO: 

A) céu 
B) pai 
C) pia 
D) véu 
E) sal 

10. Na frase: “Jorge chegará na rodoviária pela manhã”. A 
palavra em destaque trata-se de um(a):  

A) substantivo 
B) verbo 
C) numeral 
D) preposição 
E) advérbio 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11. Hoje o mundo está conectado e cada vez mais vemos a 
interatividade nos meios de comunicação. Aponte a alternati-
va em que não aparece um meio de comunicação interativo. 

A) Jogos de computador; 
B) Jogos on line; 
C) Edutainment; 
D) Revistas; 
E) Televisão interativa. 

12. A imagem abaixo mostra um meio de comunicação inte-
rativo denominado: 

A) celular; 
B) tablet; 
C) computador; 
D) telefone residencial; 
E) smartphone. 
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13. O carnaval do ano de 2013 será comemorado no dia: 

A) 11 de fevereiro; 
B) 12 de fevereiro; 
C) 13 de fevereiro; 
D) 14 de fevereiro; 
E) 15 de fevereiro. 

14. De forma objetiva, entende-se que o município é: 

I. um conjunto de áreas urbanas; 
II. um conjunto de áreas suburbanas; 

III.  um conjunto de áreas rurais. 

Estão corretos os itens: 

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

15. O órgão legislativo de um município é: 

A) a diocese; 
B) a prefeitura; 
C) a câmara; 
D) o fórum; 
E) os distritos. 

16. O município de Brejo da Madre de Deus está localizado 
na mesorregião: 

A) do Vale do Ipojuca; 
B) do Agreste Central; 
C) de Santa Cruz do Capibaribe; 
D) do Agreste Pernambucano; 
E) de Brejo da Madre de Deus. 

17. O município de Brejo da Madre de Deus possui o maior 
teatro do mundo ao ar livre, onde anualmente acontece a Paixão 
de Cristo. Devido a esse fator, o município é considerado turís-
tico, mas, além desse espetáculo há um fator geográfico que 
também atrai muitos turistas devido à sua altitude. Trata-se: 

A) da Serra do Ponto; 
B) da Serra do Alto; 
C) da Serra de Jerusalém; 
D) da Serra de Deus; 
E) da Serra de Brejo. 

18. O fator econômico do município de Brejo da Madre de 
Deus que mais contribui para o município é: 

A) o turismo; 
B) a agropecuária; 
C) a indústria; 
D) o serviço; 
E) a pecuária. 

19. A vegetação do município de Brejo da Madre de Deus é, 
predominantemente: 

A) caatinga caducifólias; 
B) caatinga cactáceas; 
C) caatinga hiperxerófila; 
D) cerrado; 
E) mata atlântica. 

 

 

20. Todos os municípios citados abaixo fazem divisa com o 
município de Brejo da Madre de Deus, EXCETO: 

A) Taquaritinga do Norte; 
B) Tacaimbó; 
C) Caruaru; 
D) Belo Jardim; 
E) São Caetano. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
qual o órgão máximo normativo e consultivo. 

A) CONTRADIFE 
B) CIRETRAN 
C) CONTRAN 
D) DETRAN 
E) CETRAN 

22. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), as vias 
abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classifi-
cam-se de acordo com as alternativas abaixo, EXCETO: 

A) Via de trânsito rápido; 
B) Via arterial; 
C) Via coletora; 
D) Via marginal; 
E) Via local. 

23. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocida-
de máxima nas rodovias para automóveis, camionetas e mo-
tocicletas será de: 

A) 100 km 
B) 105 km 
C) 110 km 
D) 120 km 
E) 130 km 

24. Os sinais de trânsito classificam-se em: 

I. verticais; 
II. horizontais; 

III.  dispositivos de sinalização auxiliar; 
IV.  luminosos; 
V. sonoros; 

VI.  gestos do agente de trânsito e do condutor. 

Estão corretos os itens: 

A) I, II e III; 
B) I, II, IV e VI; 
C) II, III, IV, V e VI; 
D) I, IV, V e VI; 
E) I, II, III, IV, V e VI. 

25. Qual dos sistemas abaixo é responsável pelo resfriamento 
do motor: 

A) Sistema de Rodagem 
B) Sistema de Frenagem 
C) Sistema de Arrefecimento 
D) Sistema de Distribuição 
E) Sistema Elétrico 
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26. A imagem abaixo representa que tipo de componente do 
motor: 

 

A) Motor de Partida  
B) Alternador 
C) Catalizador 
D) Amortecedor 
E) Biela 

27. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
existem 5 categorias de habilitações em nosso país. O condu-
tor de veículo motorizado, cujo peso bruto total não exceda a 
três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a 
oito lugares, terá que possuir habilitação de: 

A) Categoria B; 
B) Categoria C; 
C) Categoria D; 
D) Categoria E; 
E) Categoria CD. 

28. Relacionando à imagem abaixo, informe que tipo de con-
junto de placas ela se enquadra: 

 

A) Placas de Advertência 
B) Placas de Regulamentação 
C) Placas de Indicação 
D) Placas de Restrição 
E) Placas de Atrativo Turístico 

29. A imagem abaixo corresponde a:  

A) Fim da pista dupla; 
B) Início da pista dupla; 
C) Pista dividida; 
D) Estreitamento da pista à esquerda; 
E) Estreitamento da pista à direita; 

 
 
 
 

30. A sinalização vertical é classificada de acordo com sua 
função, compreendendo os seguintes tipos: 

I. Sinalização de Regulamentação; 
II. Sinalização de Advertência; 

III.  Sinalização de Indicação. 
IV.  Sinalização Permanente. 

Estão corretos os itens: 

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

31. De acordo com o Art. 6º, do Código de Trânsito Brasilei-
ro, são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 

I. estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsi-
to, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à 
defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fis-
calizar seu cumprimento; 

II. fixar, mediante normas e procedimentos, a padroni-
zação de critérios técnicos, financeiros e administra-
tivos para a execução das atividades de trânsito; 

III.  estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de 
informações entre os seus diversos órgãos e entida-
des, a fim de facilitar o processo decisório e a inte-
gração do Sistema. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

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

32. Segundo o Art. 30, do Código de Trânsito Brasileiro, todo 
condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito 
de ultrapassá-lo, deverá: 

A) se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslo-
car-se para a faixa da direita, acelerando a marcha. 

B) se estiver circulando pela faixa da direita, deslocar-
se para a faixa da esquerda, sem acelerar a marcha. 

C) se estiver circulando pela faixa da esquerda, perma-
necer na faixa da direita, sem acelerar a marcha. 

D) se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslo-
car-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. 

E) se estiver circulando pela faixa da esquerda, não per-
mitir que o condutor que o segue deva ultrapassar. 

33. Conforme o Art. 40, do Código de Trânsito Brasileiro, o 
uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações: 

I. 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; 

II. nas vias iluminadas o condutor deve usar luz alta, in-
clusive, ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo; 

III.  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; 
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IV.  o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 
posição do veículo quando sob chuva forte, neblina 
ou cerração. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

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

34. Conforme o Art. 136, do Código de Trânsito Brasileiro, 
os veículos especialmente destinados à condução coletiva de 
escolares somente poderão circular nas vias com autorização 
emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, exigindo todas as alternativas 
abaixo, EXCETO:  

A) registro como veículo de cargas e passageiros; 
B) inspeção semestral para verificação dos equipamen-

tos obrigatórios e de segurança; 
C) equipamento registrador instantâneo inalterável de 

velocidade e tempo; 
D) lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas 

nas extremidades da parte superior dianteira e lan-
ternas de luz vermelha dispostas na extremidade su-
perior da parte traseira; 

E) cintos de segurança em número igual à lotação. 

35. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico 
será apurada por meio de exames que deverão ser realizados 
junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distri-
to Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na 
sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condu-
tor preencher os seguintes requisitos: 

I. ser penalmente imputável; 
II. saber ler e escrever; 

III.  possuir Carteira de Identidade ou equivalente. 

Está(ã) correto(s) o(s) item(ns): 

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

36. Conforme a Constituição Federal, todos são iguais peran-
te a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-
dade do direito, quanto a todas alternativas citadas abaixo, 
EXCETO: 

A) vida 
B) liberdade 
C) igualdade 
D) segurança  
E) honestidade 

 

 

 

 

 

 

37. De acordo com a Constituição Federal, quanto aos direi-
tos e garantias fundamentais, considere os itens abaixo e 
marque a alternativa correta.  

I. homens e mulheres são iguais em direitos e obriga-
ções, nos termos da Constituição; 

II. ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer al-
guma coisa senão em virtude de lei; 

III.  ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante; 

IV.  é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

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

38. De acordo com o Art. 37. A administração pública direta 
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá a todos os prin-
cípios citados abaixo, EXCETO: 

A) legalidade 
B) impessoalidade 
C) moralidade 
D) parcialidade 
E) eficiência 

39. De acordo com o Art. 302 do Código de Processo Penal, 
considera-se em flagrante delito quem: 

I. está cometendo a infração penal; 
II. acaba de cometê-la; 

III.  é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofen-
dido ou por qualquer pessoa, em situação que faça 
presumir ser autor da infração; 

IV.  é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, 
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor 
da infração. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

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

40. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem 
a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio 
ou alheio: 

A) peculato mediante erro de outrem 
B) peculato 
C) peculato culposo 
D) excesso de exação 
E) concussão 

 
 
 
 


