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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Fendas 

 

(Mila Fernandes) 

 

Com tantos progressos que existem, 

Moderníssimos, 

Perfeitas estruturas, 

Hábeis movimentos, fendas enormes ainda persistem. 

Onde estão os cientistas? 

Os estudiosos? 

Aqueles que tudo resolvem? 

Com tantos progressos que existem, 

É o ser humano tão atrasado. 

Está sempre preocupado, 

Não sabe cantar 

E tão pouco abraçar. 

É o pó. 

É o lixo. 

São as doenças. Negligência! 

 

01- O texto acima é: 

 

A. Poético 

B. Jornalistico 

C. Informativo 

D. Prosaico 

E. Científico 

 

02- De acordo com o poema, o que significa a palavra „fendas‟? 

 

A. Rachaduras 

B. Defeitos 

C. Olhos 

D. Disfarces 

E. Críticas 

 

03- No verso „Aqueles que tudo resolvem‟, a autora: 

 

A. Admite que há homens superiores. 

B. Critica as pessoas que só resolvem o que querem. 

C. Ironiza a crença do homem de que pode resolver tudo. 

D. Apela para que os homens superiores fechem as fendas. 

E. Metaforiza a condição real do homem de criar seus 

próprios problemas. 

 

04- Qual verso refere-se à poluição? 

 

A. “Onde estão os cientistas?” 

B. “É o ser humano tão atrasado.” 

C. “Não sabe cantar” 

D. “É o lixo.” 

E. “São as doenças.” 

 

05- No texto, a autora: 

 

A. É contrária aos avanços científicos e tecnológicos. 

B. Aponta falhas no progresso material, pois este 

desconsidera o aspecto espiritual. 

C. Nega o desenvolvimento tecnológico, afirmando que o 

mesmo trouxe apenas lixo e doenças. 

D. Elogia a modernidade e se entristece pelos homens 

doentes. 

E. Chama os cientistas e estudiosos para investirem cada 

vez mais no progresso e na modernidade, pois o mundo 

está muito atrasado. 

 

06- Quais palavras completam as frases, respectivamente: 

 

 A cidade está suja por causa da ______do poder 

público. 

 A ciência teve um ___ notável. 

 Deu-lhe a notícia de uma maneira ___. 

 O camundongo entrou por uma ___ debaixo da 

porta. 

 

A. Habilidosa – progresso – fenda – negligência. 

B. Comércio – estudioso – negligência – habilidosa.  

C. Fenda – progresso – negligência – saída. 

D. Saída – estudioso – frutífera – prisão.  

E. Negligência – progresso – habilidosa – fenda. 

 

 
07- Em qual das alternativas há uma palavra que foi escrita no 

plural INCORRETAMENTE? 

 

A. Cidadãos 

B. Juizes 

C. Primeiros 

D. Passos 

E. Culpados 

 

08- O texto faz uma crítica a um comportamento comum na 

rede social fazendo uso: 

 

A. Do humor 

B. Do terror 

C. Da ciência 

D. Da tecnologia 

E. Da justiça 
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09- Em qual das alternativas um substantivo foi empregado no 

gênero adequado? 

 

A. “A eclipse da lua é um fenômeno que atrai muitas 

pessoas e estudiosos há vários anos, sendo observado por 

várias gerações.” 

B. “Sem dó nenhuma, Carolina não parou.” 

C. “A Gol quer acabar com a drama das malas perdidas.” 

D. “O ex-presidente foi arrolado como testemunha pelo 

advogado Marcelo Leal.” 

E. “Flora se queixava de fortes dores de cabeça e, após 

exames, foi constatado a aneurisma.” 

 

10- Assinale a alternativa correta quanto às palavras 

sublinhadas e sua classificação. 

 

A. “Amigos, amigos, negócios à parte.” (substantivo) 

B. “Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar.” 

(adjetivo) 

C. “O seguro morreu de velho.” (adjetivo) 

D.  “O preguiçoso trabalha dobrado.” (substantivo) 

E.  “Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele.”  

(substantivo) 

 

 

 
 

11- No texto: 

 

A. O homem faz uma constatação confirmada por Garfield. 

B. Garfield acrescenta uma informação já explicitada pelo 

homem. 

C. Na verdade, o homem não sabe se realmente foi Garfield 

quem colou seus cotovelos. 

D. Fica claro que o homem não esperava a brincadeira de 

Garfield. 

E. Garfield demonstra grande surpresa ao ver-se descoberto 

pelo homem. 

 

12- Assinale a alternativa correta: 

 

A. “meus” nomeia “cotovelos”. 

B. “na” indica tempo. 

C. “e” expressa ideia de acrescentamento. 

D. “agora” pontua o local do acontecimento. 

E. “sua” é verbo e indica ação. 

 

 

 

 

13- Sobre os verbos e as pessoas verbais, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Ao usar a forma de tratamento „você‟ o homem mostra 

uma relação distante do gato. 

B. O homem fala de um acontecimento ocorrido antes do 

momento da fala no segundo quadrinho. 

C. No terceiro quadrinho, o gato toma a palavra na primeira 

pessoa do discurso. 

D. No segundo quadrinho, o gato responde com um verbo 

no infinitivo. 

E. No terceiro quadrinho o gato propõe ao homem uma ação 

posterior ao momento da sua fala. 

 

14- Em qual das alternativas abaixo o trecho foi escrito 

corretamente, sem erros? 

 

A.  
 

 

 

B.  
 

 

C.  
 

 

 

 

D.  

 
 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO – PE  

CONCURSO PÚBLICO  

  

 

FUNDAMENTAL II – 13 – MOTORISTA CAT. “D” 

Página 3 

 

E.  

 
 

15- Em qual dos trechos a seguir NÃO HOUVE ocorrência de 

crase e por isso não deveria ter sido empregado o acento grave. 

 

A. Em Minas, foram 26,5 mil e, em Belo Horizonte, 2 mil 

segurados estão à espera de atendimento. 

B. A Prefeitura de Uberlândia recorreu à Justiça do 

Trabalho com objetivo de colocar fim à greve da classe 

médica 

C. O modelo colocado à venda pela H.R. Owen possui 

pintura na cor laranja e detalhes em fibra de carbono. 

D. A Bolsa de Xangai encerrou à sessão de terça-feira (26) 

em forte queda de 6,42%. 

E. O Sony Xperia Z5 é um desses exemplos, e foi 

colocado à prova pelo usuário do site de vídeos. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16– Caso um condutor seja abordado transportando uma 

criança sem o uso de cadeira de retenção terá como medida 

administrativa: 

 

A. Retenção do veículo e recolhimento do documento de 

habilitação. 

B. Retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. 

C. Remoção do veículo. 

D. Recolhimento do documento de habilitação (CNH ou 

Permissão para Dirigir). 

E. Recolhimento do certificado de licenciamento. 

 

17 - Como nas outras atividades humanas, quatro princípios são 

importantes para o relacionamento e a convivência social no 

trânsito. É um destes princípios: 

 

A. Co-responsabilidade pela vida social. 

B. Inteligência. 

C. Soberania. 

D. Esperteza. 

E. Prosperidade. 

 

18– Os itens abaixo apresentam as etapas da massagem 

cardíaca, destes, indique a INCORRETA: 

 

A. Coloque as palmas das mãos, uma sobre a outra em cima 

do peito da vítima. 

B. Pressione suavimente o tórax da vítima. 

C. Coloque o peso do seu corpo sobre as suas mãos, 

utilizando seu peso faça pressão para que o coração seja 

comprimido. 

D. Retire a pressão para que o tórax volte à posição normal. 

E. Repita os movimentos a cada dois segundos. 

 

19 - Em busca de uma posição adequada para a condução de 

um veículo, a posição do banco deve estar ajustada a: 

 

A. 50º 

B. 65º 

C. 75º 

D. 90º 

E. 120º 

 

20 - Os fragmentos de óleo derramados dos veículos 

acidentados devem ser removidos da pista onde há trânsito de 

veículos, evitando acidentes. Logo, o ideal é que se jogue 

inicialmente sobre ele: 

 

A. Água sem detergente. 

B. Água com detergente. 

C. Terra ou areia. 

D. Pedras. 

E. Espuma. 

 

21 - A avaliação da vítima acidentada segue uma sequência. 

Dentre elas tem-se a de Verificar circulação. Fazem parte desta 

etapa, verificar, EXCETO: 

 

A. Pulsação  

B. Perfusão capilar periférica  

C. Hemorragia  

D. Estado de Choque 

E. Nível de consciência. 

 

22 – A Manobra de Heimlich deve ser utilizada em casos de: 

 

A. Queimadura. 

B. Desmaio. 

C. Traumas. 

D. Engasgo. 

E. Cortes profundos. 

 

23 – Os discos e as pastilhas de freio geralmente se localizam 

na parte: 

 

A. Interior do pneu.  

B. Traseira do veículo.  

C. Lateral do veículo.  

D. Dianteira do veículo.  

E. Dianteira do veículo, no caso das pastilhas e traseira, no 

caso dos discos.  

 

24 - Os problemas mais comuns observados no sistema de 

frenagem são, EXCETO: 

 

A. Desvio de rota na hora de frear. 

B. Curso muito longo da alavanca de freio de mão. 

C. Altura do pedal. 

D. Estouro do retentor do cardã. 

E. Constantes barulhos quando se pisa no freio. 
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25 – A troca preventiva das lâmpadas do farol do veículo deve 

ser realizada geralmente a cada: 

 

A. 5.000 km rodados. 

B. 10.000 km rodados. 

C. 20.000 km rodados. 

D. 50.000 km rodados. 

E. 100.000 km rodados. 

 

26 -  Esta imagem aparece no visor do 

carro como: 

 

A. Indicador de afogador. 

B. Indicador de freio. 

C. Indicador de óleo. 

D. Indicador de combustível. 

E. Indicador de temperatura. 

 

27 – O CRV - Certificado de Registro do Veículo é um 

documento de porte não obrigatório. Neste documento constam 

as características de identificação do veículo. As principais são, 

EXCETO: 

 

A. RENAVAM – Registro Nacional de Veículos 

Automotores. 

B. Informações sobre o pagamento do IPVA, do Seguro 

Obrigatório – DPVAT e ano em exercício. 

C. Placa e Número do Chassi.  

D. Número do motor. 

E. Cor, marca/modelo do veículo. 

 

28 – A cor da placa que identifica um veículo de categoria 

experiência/fabricante é: 

 

A. Cinza. 

B. Vermelho. 

C. Branca. 

D. Verde. 

E. Amarela. 

 

29 – O arrefecimento é o sistema de refrigeração do motor. São 

seus componentes principais, EXCETO:  

 

A. Catalisador. 

B. Ventilador. 

C. Mangueiras 

D. Válvula termostática. 

E. Bomba da água. 

 

 

30 - A imagem indica que o veículo 

transporta produto: 

 

A. Irritante. 

B. Inflamável. 

C. Altamente inflamável. 

D. Comburente. 

E. Corrosivo. 

 

31 - A imagem apresenta um pedestre atravessando fora da 

faixa adequada, neste caso: 

 

 
 

 

A. Pode-se aplicar como penalidade multa, em 20% (vinte 

por cento) do valor da infração de natureza leve. 

B. Pode-se aplicar como penalidade multa, em 30% (trinta 

por cento) do valor da infração de natureza leve. 

C. Pode-se aplicar como penalidade multa, em 50% 

(cinquenta por cento) do valor da infração de natureza 

leve. 

D. Pode-se aplicar como penalidade multa, em 70% (setenta 

por cento) do valor da infração de natureza leve. 

E. Apesar de ser incorreto, não é possível a aplicação de 

multa. 

 

32 – Segundo o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, ter seu 

veículo imobilizado na via por falta de combustível é: 

 

A. Infração leve. 

B. Infração média. 

C. Infração grave. 

D. Infração gravíssima. 

E. Irresponsabilidade, porém há infração pelo CTB. 

 

33 – A cada infração cometida, gravíssima, grave, média e leve 

são computados os seguintes números de pontos, 

respectivamente: 

 

A. 9 pontos; 7 pontos; 6 pontos e 4 pontos. 

B. 9 pontos; 7 pontos; 4 pontos e 3 pontos. 

C. 7 pontos; 5 pontos; 4 pontos e 3 pontos. 

D. 7 pontos; 6 pontos; 5 pontos e 4 pontos. 

E. 6 pontos; 5 pontos; 4 pontos e 3 pontos. 
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34 – Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, 

aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações 

do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação 

da licença para conduzir é uma: 

 

A. Infração leve. 

B. Infração média. 

C. Infração grave. 

D. Infração gravíssima. 

E. Irresponsabilidade, porém há infração pelo CTB. 

 

35 – Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para 

fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser 

atribuída tem como pena: 

 

A. Detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

B. Detenção, de quatro meses a dois anos, ou multa. 

C. Detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

D. Detenção, de dois meses a seis meses, ou multa. 

E. Reclusão, de seis meses a um ano, ou multa. 

 

36 - Quanto ao modo de conduzir o veículo corretamente 

buscando conforto, é INCORRETO afirmar: 

  

A. Apoiar bem o corpo no assento e no encosto do banco, o 

mais próximo possível de um ângulo de 90 graus. 

B. Segurar o volante com as duas mãos, como os ponteiros 

do relógio na posição de 11 horas e 05 minutos. 

C. Procure manter os calcanhares apoiados no assoalho do 

veículo e evite apoiar os pés nos pedais, quando não os 

estiver usando. 

D. Utilize calçados que fiquem bem fixos aos seus pés, para 

que você possa acionar os pedais rapidamente e com 

segurança. 

E. Ajuste o encosto de cabeça de acordo com a altura dos 

ocupantes do veículo, de preferência na altura dos olhos. 

  

37 - O tambor, em conjunto com a lona, localiza-se na roda 

traseira, e deve ser revisado a cada: 

  

A. 5.000 km. 

B. 15.000 km. 

C. 25.000 km. 

D. 50.000 km. 

E. 100.000 km. 

  

38- A bateria do automóvel após seu uso deve ser: 

  

A. Devolvida a um revendedor do produto. 

B. Descartada no lixo comum. 

C. Descartada em lixo para metal. 

D. Descartada no ferro velho. 

E. Descartada em lixo orgânico. 

  

 

 

 

 

 

 

39 - Para que não haja prejuízos à bateria, recomenda-se quanto 

tempo de partida? 

  

A. 40 segundos. 

B. 25 segundos. 

C. 15 segundos. 

D. 07 segundos. 

E. 02 segundos. 

  

40 - De acordo com o Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os 

cuidados indispensáveis à segurança é uma: 

  

A. Infração – leve e penalidade - multa. 

B. Infração – média e penalidade - multa. 

C. Infração – média e penalidade – multa (2x). 

D. Infração – grave e penalidade - multa. 

E. Infração – gravíssima e penalidade – multa (3x). 

 

 

 

 


