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20 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

                          

Texto 1 

 

Proezas de João Grilo 

 

João Grilo foi um cristão 

que nasceu antes do dia 

criou-se sem formosura 

mas tinha sabedoria 

e morreu depois da hora 

pelas artes que fazia. 

 

E nasceu de sete meses 

chorou no “bucho” da mãe, 

quando ela pegou um gato 

ele gritou não me arranhe 

não jogue neste animal, 

que talvez você não ganhe. 

 

Na noite que João nasceu 

houve um eclipse na lua 

detonou grande vulcão 

que ainda hoje continua 

naquela noite correu, 

um lobisomem na rua. 

 

Porém o Grilo criou-se 

pequeno, magro e sambudo, 

as pernas tortas e finas 

a boca grande e beiçudo 

no sítio onde morava 

dava notícia de tudo. 

 

01-O texto acima foi escrito por um poeta que tem um nome 

específico. Que nome é esse? 

 

A. Prosador 

B. Cordelista 

C. Cientista 

D. Ator 

E. Cantor 

 

02-Na primeira estrofe do texto o autor apresenta uma 

característica negativa de João Grilo. Qual? 

 

A. Sabedoria 

B. Beiçudo 

C. Animal  

D. Sem formosura 

E. Cristão 

 

03-Ainda na primeira parte do texto, o poeta afirma que João 

Grilo „tinha sabedoria‟. Qual foi o resultado dessa sabedoria 

segundo informações do texto? 

 

A. Morreu cedo 

B. Nasceu antes da hora 

C. Nasceu tarde demais 

D. Virou cristão  

E. Morreu tarde 

04-Pela expressão „dava notícia de tudo‟ entendemos que João 

Grilo era: 

 

A. Fofoqueiro 

B. Discreto 

C. Brincalhão 

D. Assustado 

E. Responsável 

 

Texto 2 

 
 

05-O texto tem a intenção de: 

 

A. Informar 

B. Criticar 

C. Divertir 

D. Ensinar 

E. Convidar para um evento 

 

06-A palavra „péssimo‟ é um adjetivo.  Qual é o antônimo 

dessa palavra? 

 

A. Ótimo 

B. Bom  

C. Agradável 

D. Ruim 

E. Diferente 

 

07-A palavra „freguês‟ no texto acima, é: 

 

A. Um substantivo próprio. 

B. Um verbo regular 

C. Um adjetivo masculino 

D. Um substantivo masculino 

E. Um verbo irregular 
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08-Em qual das frases a seguir ocorre a crase como no 

quadrinho acima? 

 

A. O menino convenceu a mãe a comprar o DVD. 

B. Cheguei e emprestei meu livro a uma menina da outra 

sala. 

C. Vi a blusa que você me falou. 

D. Irei a um show do meu cantor preferido. 

E. Quando começa o verão todos vão a praia 

 

 

Ministério vai informar mães 

 

Depois de ter reajustado em 66% o valor pago pelo parto 

normal, o Ministério da Saúde lança nova ofensiva para tentar 

reduzir o número de partos por cesariana no Brasil. 

A partir do segundo semestre, todas as mulheres cujos partos 

tenham sido realizados em hospitais da rede SUS (Sistema 

Único de Saúde) receberão em casa correspondência do 

ministério detalhando o tipo de procedimento a que foram 

submetidas. 

O objetivo é evitar que os hospitais façam partos normais, mas 

cobrem como se fossem cesariana, que custam mais caro. 

Como as gestantes vão receber em casa a descrição do tipo de 

atendimento a que foram submetidas, poderão denunciar a 

irregularidade caso tenha havido fraude. 

Se a experiência der certo, o Ministério da Saúde vai expandir 

esse procedimento para todas as internações hospitalares 

realizadas em hospitais do SUS. 

Folha de São Paulo, 10 de março de 1999. 

 

09-Em qual das alternativas abaixo todas as palavras são 

acentuadas como em „saúde‟ 

 

A. saida – rainha 

B. bainha – bau  

C. caido – juizo 

D. po – caju  

E. mae - pai  

 

 

 

 

 

 

 

10-De acordo com o texto acima: 

 

A. O Ministério da Saúde não se preocupa com o número 

de partos normais. 

B. O Ministério da Saúde quer melhorar a qualidade dos 

partos por cesariana. 

C. Para o Ministério da Saúde é preciso diminuir os partos 

por cesariana. 

D. Para o Ministério da Saúde, os partos por cesariana 

devem durar menos tempo. 

E. Os partos normais são prejudiciais, mas são cada vez 

mais escolhidos pelas mulheres. 

 

11-Leia a seguinte parte do texto: poderão denunciar a 

irregularidade caso tenha havido fraude. 

 

Qual é a fraude a que o texto se refere? 

 

A. Realizar partos normais em lugar de cesarianas. 

B. Fazer partos por meio de cesariana. 

C. Realizar cesarianas. 

D. Realizar partos normais informando que houve 

cesarianas. 

E. Fazer partos cesarianos e informar que o parto foi 

normal. 

 

12-Assinale a alternativa que contém um substantivo que só 

deve ser empregado no gênero masculino. 

 

A. Cesariana 

B. Gestantes 

C. Mulheres 

D. Atendente 

E. Parto 

 

13-“Se a experiência der certo” . A palavra „se‟ indica: 

 

A. Certeza 

B. Concretização 

C. Dúvida 

D. Ordem 

E. Pedido 
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14-O texto faz uma crítica por meio: 

 

A. Do humor 

B. Da filosofia 

C. Da história do Brasil 

D. Da informação 

E. Da emoção 

 

15-Podemos dizer que no texto: 

 

A. O homem e a mulher estão falando da mesma coisa. 

B. A mulher e o homem acreditam que os mosquitos da 

dengue estão se multiplicando. 

C. Quando o homem fala em água parada e afirma que „se 

multiplicaram‟ a mulher logo imagina o mosquito da 

dengue. 

D. Logo na primeira fala do homem já fica bem claro que 

ele está falando da multiplicação de vereadores. 

E. O homem e a mulher deveriam saber que quando há 

água parada os vereadores logo se multiplicam. 

 

16-A expressão „e só foi o que deu‟ se refere: 

 

A. A um pedido 

B. A um resultado 

C. A uma solução 

D. A uma revolta 

E. A algo inexplicável 

 

17-As formas verbais „deu‟, „foi‟ e „multiplicaram‟, indicam: 

 

A. Ações que ainda irão ocorrer. 

B. Situações que podem ou não acontecer. 

C. Ações que já ocorreram. 

D. Uma dúvida no momento em que ocorre a ação. 

E. Certeza absoluta que a ação vai acontecer. 

 

18-O vocábulo „larvas‟ é um substantivo que está no gênero 

feminino e no número plural. Qual substantivo abaixo tem as 

mesmas características? 

 

A. Lápis 

B. Férias 

C. Lurdes 

D. Jacarés 

E. Mosquitos 

 

 

NESTE BRINQUEDO 

TODOS 

PAGA 

 

 

19-A forma correta de escrever a frase da placa seria: 

 

A. Nesse brinquedo, todos paga. 

B. Nêste brinquedo todos pagam. 

C. Neste brinquedo tudo paga. 

D. Neste brinquedo, todos pagam. 

E. Em este brinquedo, todo paga. 

20-Em qual das alternativas a seguir o provérbio está escrito 

sem erros de grafia ou de concordância? 

 

A. Falar é fácio, fazer é que é difício. 

B. Fé em Deus e pé na táuba. 

C. Nada com um dia depôis do outro. 

D. Nem tudo que reluz é ouro. 

E. Roupa suja lava-se em caza. 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 

21-Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, compete aos 

órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no 

âmbito de sua circunscrição: 

 

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito de suas atribuições; 

II. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 

veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de 

ciclistas; 

III. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 

dispositivos e os equipamentos de controle viário; 

IV. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os 

acidentes de trânsito e suas causas; 

V. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia 

ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento 

ostensivo de trânsito.  

 

A. I, II e III apenas.  

B. II, III, IV e V apenas.  

C. I, II, III e V apenas.  

D. I, II, III, IV e V.  

E. II e V apenas.  

 

22-Assinale a alternativa que não está de acordo com o Código 

de Trânsito Brasileiro.  

 

A. Os usuários das vias terrestres devem 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.  

B. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias 

públicas, o condutor deverá verificar a existência e as 

boas condições de funcionamento dos equipamentos de 

uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência 

de combustível suficiente para chegar ao local de 

destino. 

C. O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de 

seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito.  

D. 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.  

E. N.D.A.  
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23-Assinale a alternativa que não está conforme o Código de 

Trânsito Brasileiro:  

 

A. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um 

veículo de transporte coletivo que esteja parado, 

efetuando embarque ou desembarque de passageiros, 

deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção 

redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança 

dos pedestres. 

B. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias 

com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos 

em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas 

passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas 

travessias de pedestres, exceto quando houver 

sinalização permitindo  a ultrapassagem.  

C. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não 

poderá efetuar ultrapassagem. 

D. O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os 

demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão 

cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e 

sua velocidade. 

E. N.D.A.  

 

24-Julgue os itens a seguir:  

 

I. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um 

deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu 

propósito de forma clara  e com a devida antecedência, 

por meio da luz indicadora de direção de seu  veículo, 

ou fazendo gesto convencional de braço. 

II. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de 

faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda 

e retornos. 

III. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia 

nos túneis providos de iluminação pública.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

25-Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu 

veículo, salvo por razões de segurança. 

(   )  Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu 

veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo 

sem risco nem inconvenientes para os outros 

condutores, a não ser que haja perigo iminente.  

(   )  Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o 

condutor do veículo deve demonstrar prudência 

especial, transitando em velocidade moderada, de 

forma que possa deter seu veículo com segurança para 

dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o 

direito de preferência.  

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – F  

B. V – V – F  

C. V – V – V  

D. F – F – F  

E. V – F – F  

 

26-A velocidade máxima permitida para a via será indicada por 

meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e 

as condições de trânsito  nas vias locais, a velocidade máxima 

permitida é de:  

 

A. Vinte quilômetros por hora.  

B. Trinta quilômetros por hora.  

C. Quarenta quilômetros por hora. 

D. Setenta quilômetros por hora.  

E. Oitenta quilômetros pro hora.  

 

27-Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  É obrigatório o uso do cinto de segurança para 

condutor e passageiros em todas as vias do território 

nacional, salvo em situações regulamentadas pelo 

CONTRAN.  

(   )  A velocidade mínima poderá ser inferior à metade da 

velocidade máxima estabelecida, respeitadas as 

condições operacionais de trânsito e da via. 

(   )  As provas ou competições desportivas, inclusive seus 

ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser 

realizadas mediante prévia permissão da autoridade de 

trânsito.  

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – F  

B. V – F – V  

C. V – V – V  

D. F – F – F  

E. V – F – F  

 

28-A educação para o trânsito é direito de todos e constitui 

dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de 

Trânsito. Assinale a alternativa que não corresponde ao que o 

Código de Trânsito Brasileiro determina:  

 

A. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os 

cronogramas das campanhas de âmbito nacional que 

deverão ser promovidas por todos os órgãos ou 

entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial 

nos períodos referentes às férias escolares, feriados 

prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. 

B. Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de 

Trânsito deverão promover outras campanhas no 

âmbito de sua circunscrição e de acordo com as 

peculiaridades locais.  

C. Não é obrigatória a existência de coordenação 

educacional em cada órgão ou entidade componente do 

Sistema Nacional de Trânsito. 
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D. As campanhas de que trata este artigo são de caráter 

permanente, e os serviços de rádio e difusão sonora de 

sons e imagens explorados pelo poder público são 

obrigados a difundi-las gratuitamente, com a freqüência 

recomendada pelos órgãos competentes do Sistema 

Nacional de Trânsito.  

E. N.D.A.  

 

29-Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da 

Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e 

do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, 

diretamente ou mediante convênio, promoverá: 

 

I. A adoção, em todos os níveis de ensino, de um 

currículo interdisciplinar com conteúdo programático 

sobre segurança de trânsito; 

II. A adoção de conteúdos relativos à educação para o 

trânsito nas escolas de formação para o magistério e o 

treinamento de professores e multiplicadores; 

III. A criação de corpos técnicos interprofissionais para 

levantamento e análise de dados estatísticos relativos 

ao trânsito; 

IV. A elaboração de planos de redução de acidentes de 

trânsito junto aos núcleos interdisciplinares 

universitários de trânsito, com vistas à integração 

universidades-sociedade na área de trânsito. 

 

A. Apenas I – II.  

B. Apenas II – III – IV.  

C. Apenas III – IV.  

D. I – II – III – IV.  

E. Apenas I – II – III.  

 

30-Julgue os itens a seguir:  

 

I. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos 

a serem adotados em todo o território nacional quando 

da implementação das soluções adotadas pela 

Engenharia de Tráfego, assim como padrões a serem 

praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema 

Nacional de Trânsito.  

II. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-

se em pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado 

sem prévia anuência do órgão ou entidade com 

circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste 

área para estacionamento e indicação das vias de 

acesso adequadas. 

III. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de 

veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, 

caso não possa ser retirado, deve ser devida e 

imediatamente sinalizado. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

31-Assinale a alternativa INCORRETA, no tocante a 

Identificação do veículo:  

 

A. O veículo será identificado obrigatoriamente por 

caracteres gravados no chassi ou no monobloco, 

reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o 

CONTRAN. 

B. Alguns proprietários poderão, sem prévia permissão 

da autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar 

que se façam modificações da identificação de seu 

veículo. 

C. A gravação será realizada pelo fabricante ou 

montador, de modo a identificar o veículo, seu 

fabricante e as suas características, além do ano de 

fabricação, que não poderá ser alterado. 

D. As regravações, quando necessárias, dependerão de 

prévia autorização da autoridade executiva de trânsito 

e somente serão processadas por estabelecimento por 

ela credenciado, mediante a comprovação de 

propriedade do veículo, mantida a mesma 

identificação anterior, inclusive o ano de fabricação. 

E. O veículo será identificado externamente por meio de 

placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua 

estrutura, obedecidas as especificações e modelos 

estabelecidos pelo CONTRAN. 

 

32-As informações sobre o chassi, o monobloco, os  agregados 

e as características originais do veículo deverão ser prestadas 

ao: 

 

A. RENAVAM 

B. PROCON 

C. CFESS 

D. CRASS 

E. IPEA 

 

33-Quanto ao Licenciamento de veículos, assinale a alternativa 

INCORRETA.  

 

A. O primeiro licenciamento será feito anteriormente ao 

registro. 

B. No caso de transferência de residência ou domicílio, é 

válido, durante o exercício, o licenciamento de origem. 

C. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido 

ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo 

CONTRAN. 

D. No caso de transferência de propriedade, o proprietário 

antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de 

trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 

de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da 

comunicação.   

E. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte 

individual ou coletivo de passageiros de linhas 

regulares ou empregados em qualquer serviço 

remunerado, para registro, licenciamento e respectivo 

emplacamento de característica comercial, deverão 
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estar devidamente autorizados pelo poder público 

concedente.  

 

34-Assinale V para verdadeiro e F para falso:  

 

(   )  O perigo potencial do aquecimento global está sendo 

estudado cada vez mais por um grande consórcio 

global de cientistas.  

(   )  O Protocolo de Quioto que é o protocolo para o 

tratado internacional Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima, também com o 

objetivo de reduzir os gases estufa em um esforço de 

prevenir mudanças climáticas antropogênicas. 

(   )  O protecionismo é um largo 

movimento político, social, e filosófico que advoca 

várias ações e políticas com interesse de proteger a 

natureza que resta no ambiente natural, ou restaurar ou 

expandir o papel da natureza nesse ambiente.  

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. V – V – F  

B. F – F – F  

C. V – V – V  

D. F – V – F  

E. V – F – V  

 

35-São objetivos dos cientistas ambientais com relação ao meio 

ambiente, exceto:  

 

A. Redução e limpeza da poluição, com metas futuras de 

poluição zero. 

B. Reduzir o consumo pela sociedade dos combustíveis 

não-renováveis. 

C. Extinção de algumas espécies em perigo.  

D. Desenvolvimento de fontes de energia alternativas, 

verdes, com pouco carbono ou de energia renovável. 

E. Conservação e uso sustentável dos escassos recursos 

naturais como água, terra e ar.  

 

36-Sobre Primeiros Socorros, assinale a alternativa incorreta.  

 

A. Em caso de fratura, o primeiro socorro consiste 

apenas em impedir o deslocamento das partes 

quebradas, evitando maiores danos.  

B. Em caso de hemorragia, caso não disponha de uma 

compressa, não feche a ferida com o dedo ou 

comprima com a mão.  

C. Em casos de fraturas expostas Transporte a vítima 

somente após imobilizar a parte fraturada.  

D. Em casos de acidentes envolvendo álcool deve-se 

afrouxar roupas.  

E. Em casos de hemorragia use atadura, uma tira de 

pano, gravata ou outro recurso que tenha a mão para 

amarrar a compressa e mantê-la bem firme no lugar. 

 

 

 

 

 

37-Assinale a alternativa incorreta quanto aos primeiros 

socorros: 

 

A. Se o acidentado estiver inconsciente, por sua cabeça 

em posição lateral antes de proceder à avaliação do 

seu estado geral. 

B. É preciso tranqüilizar o acidentado e transmitir-lhe 

segurança e conforto. A calma do acidentado 

desempenha um papel muito importante 

C. O estado geral do acidentado pode se agravar se ela 

estiver com medo, ansioso e sem confiança em quem 

está cuidando.  

D. A avaliação e exame do estado geral de um 

acidentado de emergência clínica ou traumática é a 

segunda etapa básica na prestação dos primeiros 

socorros.  

E. N.D.A.  

 

38-A função de quem está fazendo o socorro é, exceto: 

 

A. Fazer o que deve ser feito no momento certo, a fim de 

salvar uma vida e prevenir danos maiores.  

B. Manter o acidentado vivo até a chegada do 

atendimento. 

C. Manter a calma e a serenidade frente a situação 

inspirando confiança. 

D. Aplicar calmamente os procedimentos de primeiros 

socorros ao acidentado. 

E. Permitir que testemunhas removam ou manuseiem o 

acidentado, aproximando-as do local do acidente, 

possibilitando assim causar o chamado "segundo 

trauma", isto é,  ocasionar outras lesões ou agravar as 

já existentes. 

 

39-Julgue os seguintes itens sobre Primeiros Socorros:  

 

I. Verificar se há lesão no tórax, se há dor quando respira 

ou se há dor quando o tórax é levemente comprimido. 

II. Solicitar ao acidentado que movimente de leve os 

braços e verificar a existência de dor ou incapacidade 

funcional. Localizar o local da dor e procurar 

deformação, edema e marcas de injeções.  

III. Permitir que o acidentado de choque elétrico ou 

traumatismo violento tente levantar-se prontamente, 

achando que nada sofreu. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. II e III apenas.  
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o-Quadro_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_a_Mudan%C3%A7a_do_Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel_f%C3%B3ssil
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_renov%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conserva%C3%A7%C3%A3o_de_energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uso_sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
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40-Assinale o procedimento INCORRETO no momento de 

prestar Primeiros Socorros:  

 

A. Manter a calma. Evitar pânico e assumir a situação. 

B. Antes de qualquer procedimento, avaliar a cena do 

acidente.  

C. Saber que qualquer ferimento ou doença súbita dará 

origem a uma grande mudança no ritmo da vida do 

acidentado, pois o coloca repentinamente em uma 

situação para a qual não está preparado e que foge a seu 

controle.  

D. Em caso de óbito não serão necessárias testemunhas do 

ocorrido. 

E. Identificar pessoas que se encarreguem de desviar o 

trânsito ou construir uma proteção provisória.   

 

 

 

 


