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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

novembro

22

22 de novembro

30 questões

das 9 às 12h

3h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

(15 questões)
1. Sobre o texto, é correto afirmar.
1. Os meninos do chafariz são comparados a
borboletas saltitantes.
2. A partir do momento em que o personagem
sonha estar entre os meninos do chafariz, ele
se integra no mundo deles.
3. Os meninos do chafariz ganham vida no silêncio de um quarto.
4. O narrador mergulha no chafariz com os
meninos.
5. O narrador é um adulto que sonha com
os tempos de criança quando brincava no
chafariz.

Os meninos do chafariz
Nessas horas, também e quase sem querer, pensava
nos meninos do chafariz. Ficava vendo cada um
deles, borboletas saltitantes pelas ruas movimentadas
do centro da cidade, velozes, sorridentes sombras
ziguezagueando entre os carros, estátuas cheias de
curiosidade, perfiladas diante de todas as grandes
vitrines que os impediam de entrar nas lojas. Crianças
como ele. Pensava e chegava a ouvir o cascatear murmurante da água do chafariz, um barulhinho gostoso,
acariciante. Tornava-se possível até mesmo vê-los
correndo em sua direção, pés sujos, mas rápidos, bem
rápidos, as roupas transformadas em asas, seus corpos saltitantes recortando-se contra a luminosidade
dourada de um dia quente de verão, e finalmente…
tchbum, tchbum!
Caindo barulhentamente dentro d’água…
Que felicidade!…
Quando o silêncio do quarto o incomodava muito e
ele resolvia lembrar-se dos meninos, conseguia vê-los
saindo não se sabe de onde e ganhando vida na escuridão dos cantos mais silenciosos, por trás das pilastras
de brinquedos intocados.
Bum! Tchbum! Splaaaaasshhh!
Ah, que vontade de sentir aquela água molhando seu
rosto…
Numa noite, sonhou mesmo que corria entre os meninos. Sonhou e gostou.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

a. (
b.

c.

Eram os meninos que já viviam quase o tempo inteiro
dentro do chafariz, gritavam e agitavam os braços e as
mãos, chamando-o para juntar-se a eles na confusão
das águas.

d.

Jogou-se…
Tchaack, Ssschaack!
Júlio Emílio Braz

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa correta.

— PU-LA! PU-LA! PU-LA!

Tchbum! Plaash!

( )
( )
(X)
( )
( )

e.

) Em “Sonhou e gostou” temos uma oração
subordinada à outra.
( X ) Em “Quando o silêncio do quarto o incomodava muito”, a palavra sublinhada é um pronome em ênclise e corresponde a “ele”.
( ) Em “Ah, que vontade de sentir aquela água
molhando seu rosto”, a palavra sublinhada é
um verbo transitivo indireto.
( ) Na primeira e segunda frase do texto há duas
palavras acentuadas graficamente. Uma por
ser oxítona terminada em “em” e outra por se
tratar de proparoxítona.
( ) A frase “Tornava-se possível até mesmo vê-los correndo em sua direção”, seria também
escrita corretamente da seguinte forma: “Se
tornava possível até mesmo ver eles correndo
em sua direção”.
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3. Assinale a frase em que a crase está corretamente
usada.

5. Assinale a alternativa em que a frase está corretamente escrita.

a. ( ) “Já disse à você que banhar-se ali é proibido”.
b. ( ) Os meninos do chafariz corriam à pé pelas
estadas da cidade.
c. ( ) O menino estava à olhar a brincadeira no
chafariz.
d. ( ) Em um dia quente de verão, às meninas recorriam à águas frescas do chafariz.
e. ( X ) Ninguém obedecia à lei imposta para o uso
do chafariz.

a. ( X ) Meninos, é proibido entrada neste local! Os
banhos são expressamente proibidos também.
b. ( ) Meninos, não entre neste local! Os banhos são
expressamente proibidos também.
c. ( ) Meninos não entre neste local! Banhar-se é
proibido também.
d. ( ) Meninos a entrada neste local é proibido!
Banhar-se é expressamente proíbido também.
e. ( ) Meninos é proibida entrada aqui neste local!
Os banhos são expressamente proibidos
também.

4. Avalie as frases quanto à concordância do verbo
sublinhado.
1. É preciso evitar que hajam mais transtornos
para os frequentadores da praça do chafariz.
2. Sempre existiram, naquela praça, muitos
meninos brincando no chafariz.
3. Houve menos acidentes de trânsito neste
feriado.
4. Aluga-se casas de alvenaria bem próximo à
praça do chafariz.
5. Precisa-se de mais servidores nesta Prefeitura.
Assinale a alternativa que indica todas as frases
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as frases 2 e 4.
São corretas apenas as frases 1, 2 e 3.
São corretas apenas as frases 1, 3 e 5.
São corretas apenas as frases 2, 3 e 5.
São corretas apenas as frases 3, 4 e 5.

Aspectos históricos,
geográficos e culturais

6. Aumento da temperatura do planeta, devastação
das florestas, escassez de recursos naturais são alguns
dos problemas que o mundo enfrenta e que devem
ser agravados nas próximas décadas.
Neste cenário, é extremamente importante que a ciência, os empresários e o governo se juntem para obter
uma solução que certamente passa por:
a. (
b.

c.

d.

e.
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5 questões

) Estimular o êxodo rural, ampliar a mecanização do campo e a produção industrial.
( ) Ampliar o consumo de energia, matérias primas, bens e serviços, para garantir emprego
e alimentos para a população nas próximas
décadas.
( ) Provocar um êxodo urbano, isto é, deslocar
compulsoriamente a população para as áreas
rurais, diminuindo os problemas das grandes
cidades.
( ) Eliminar o uso de combustível não renovável, impedir o uso de agrotóxicos, da lavoura
mecanizada e do consumo de produtos
industrializados. Promover planos de controle
compulsório da população.
( X ) Buscar o equilíbrio entre o aumento de
consumo e as pressões dele resultantes por
aumento da área agrícola, do consumo de
matérias primas e da produção de energia.
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7. Analise as características abaixo:
 Na sua maior parte está situado no hemisfério
norte.
 É o maior continente.
 É o continente mais populoso.
 Nele estão situados países com grande desenvolvimento econômico como a China e o Japão.
Assinale a alternativa que indica o continente a que
correspondem essas características.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Ásia
África
América
Oceania
Europa

8. Assinale a alternativa que indica a atual população
mundial (estimativas).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Um pouco mais de 1 bilhão.
Um pouco mais de 2 bilhões.
Cerca de 5 bilhões.
Mais de 7 bilhões.
Aproximadamente 12 bilhões.

9. Recente acordo de paz entre o governo e as lideranças de um grupo guerrilheiro – que muitos caracterizam como terrorista– criam uma nova esperança de
paz em um dos países da América do Sul.
Assinale a alternativa que identifica o movimento e o
país onde atua.
a. ( ) Associação Mútua Israelense (AMIA),
Argentina
b. ( X ) Forças Armadas Revolucionárias (FARC),
Colômbia
c. ( ) Movimento Revolucionário 8 de Outubro
(MR8), Bolívia
d. ( ) Movimiento de Liberación (TUPAMAROS),
Uruguai.
e. ( ) Movimento Revolucionário Tupac Amaru
(MRTA), Peru

10. Analistas e investidores do mercado financeiro
estão prevendo um aumento das exportações brasileiras para outros países no ano de 2015 e no próximo ano.
Podemos afirmar que este cenário é uma consequência:
a. (
b. (

) Do crescimento da produção industrial.
) Da valorização do real frente ao dólar
norte-americano.
c. ( X ) Da desvalorização do real frente ao dólar
norte-americano.
d. ( ) Do crescimento da produção industrial, de
bens e serviços.
e. ( ) Do declínio da produção agrícola e valorização das commodities.

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que representa uma forma
válida de obter informações sobre quantidade de
memória RAM e processador em um sistema utilizando o Windows 7 Professional em português.
a. ( X ) Painel de Controle  Sistema e segurança 
Sistema
b. ( ) Painel de Controle  Sistema e Configurações
 Gerenciar
c. ( ) Painel de Controle  Gerenciar
d. ( ) Clicar com o botão direito do mouse em
Computador  Gerenciar
e. ( ) Clicar com o botão direito do mouse em
Computador  Sistema

12. O botão
do editor de textos da suíte
LibreOffice tem a função de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Visualizar a impressão do documento.
Manipular quebras de página ou de seção.
Alterar o modo de exibição do documento.
Exibir ou ocultar os caracteres não imprimíveis.
Abrir a caixa de diálogo de formatação de
parágrafos.
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13. Identifique os itens que representam possibilidades de customização da visualização (Guia Exibir) do
Paint do Windows 7 Professional em português.

15. Identifique as opções de pesquisa que podem ser
empregadas pela ferramenta de localizar e substituir
texto do MS Word 2007 em português.

1. Tela inteira
2. Mostrar ou ocultar réguas
3. Ampliar ou reduzir o zoom
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correto apenas o item 3.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.

14. Assinale a alternativa que descreve corretamente
a função MÁXIMO do MS Excel 2007 em português.
a. ( ) Retorna o valor máximo de um conjunto
de argumentos. Valores lógicos e texto são
considerados.
b. ( ) Retorna o valor máximo de um conjunto de
argumentos. Considera os valores lógicos mas
ignora os valores texto.
c. ( X ) Retorna o valor máximo de um conjunto
de argumentos. Valores lógicos e texto são
ignorados.
d. ( ) Retorna o valor máximo de um conjunto
de argumentos. Considera a quantidade de
caracteres para determinar o valor de células
que contêm texto.
e. ( ) Retorna o valor máximo de um conjunto de
argumentos. Converte os valores do tipo texto
para números no processo.
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1.
2.
3.
4.

Diferenciar maiúsculas de minúsculas
Ignorar caracteres de pontuação
Coincidir pontuação
Usar caracteres curinga

Assinale a alternativa que indica todas as opções
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as opções 1, 2 e 3.
São corretas apenas as opções 1, 2 e 4.
São corretas apenas as opções 1, 3 e 4.
São corretas apenas as opções 2, 3 e 4.
São corretas as opções 1, 2, 3 e 4.
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Conhecimentos Específicos
16. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, no
caso de transferência de propriedade, o prazo para o
proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro
de Veículo é de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

30 dias.
45 dias.
60 dias.
90 dias.
180 dias.

17. Sinais por gestos são os sinais de braço efetuados
pelo agente de autoridade de trânsito para ordenar o
tráfego. Um condutor, ao se deparar com o agente de
autoridade de trânsito com o braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para baixo, fazendo
movimentos verticais, deve:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

seguir em frente.
aumentar a velocidade.
diminuir a velocidade.
parar o automóvel imediatamente.
ultrapassar o carro da frente.

18. Qual o significado da placa
ilustrada ao lado?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Pista sinuosa à esquerda.
Pista sinuosa à direita.
Curva em “S” à esquerda.
Curva acentuada em “S” à direita.
Curva acentuada em “S” à esquerda.

(15 questões)

19. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro em
vigor, a velocidade máxima permitida para a via será
indicada por meio de sinalização, obedecidas suas
características técnicas e as condições de trânsito.
Contudo, nas rodovias de vias rurais, onde não existir
sinalização regulamentadora, a velocidade máxima,
para automóveis e camionetas, será de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

60 quilômetros por hora.
80 quilômetros por hora.
90 quilômetros por hora.
100 quilômetros por hora.
110 quilômetros por hora.

20. Um condutor que se recusa a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo,
os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade, comete uma infração:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Leve.
Média.
Moderada.
Gravíssima.
Grave.

21. O motor de um automóvel opera pelo ciclo de
quatro tempos, admissão, compressão, explosão e
descarga. Para ocorrer o ciclo completo de quatro
tempos, a árvore de manivelas (virabrequim) precisa
rotacionar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

meia volta.
uma volta.
duas voltas.
três voltas.
quatro voltas.
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22. Em um motor que equipa os automóveis atuais, a
distância percorrida pelo pistão entre o ponto morto
superior e o ponto morto inferior é chamada de:

26. Assinale a alternativa que se refere a um procedimento que deve ser sempre adotado em qualquer
tipo de transporte de acidentados:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

curso da biela.
curso do pistão.
taxa de compressão.
torque do motor.
cilindrada.

23. Nos motores quatro tempos dos automóveis atuais, o componente responsável por provocar a ignição
da mistura comprimida na câmara de combustão é
chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

bico injetor.
bobina de ignição.
sensor de detonação.
vela de aquecimento.
vela de ignição.

24. Nos motores Diesel, a admissão ocorre quando
o pistão desce ao ponto morto inferior e a válvula de
admissão está aberta.

( )
(X)
( )
( )
( )

Uso de máscara de oxigênio.
Imobilização cervical.
Acesso venoso com hidratação.
Instalação de monitor de sinais vitais.
Controle da pressão arterial a cada 20
minutos.

27. No primeiro atendimento no local do acidente,
deve-se seguir o ABC da reanimação.
A letra B se refere a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

avaliar grau de consciência.
identificar presença de hemorragias.
contar a frequência cardíaca da pessoa.
contar a frequência respiratória da pessoa.
verificar se existe ou não obstrução da via
aérea.

Na admissão desses motores, o mesmo admite:

28. Quando uma vítima de um acidente apresenta
uma hemorragia importante, ele provavelmente vai
estar:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

apenas ar.
apenas diesel.
apenas gasolina.
mistura de ar e diesel.
mistura de ar e gasolina.

25. Nos motores dos automóveis, o componente
destinado a controlar o fluxo de líquido refrigerante
entre o radiador e o motor, mantendo sempre em uma
temperatura ideal de funcionamento, é chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

ventoinha.
bomba d’água.
correia auxiliar.
válvula termostática.
sensor de temperatura.
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(X)
( )
( )
( )
( )

Em estado de choque.
Com perda da consciência.
Com agitação psicomotora.
Com dificuldade respiratória.
Com perda da capacidade de coagulação do
sangue.

29. No atendimento a um acidentado pela equipe de
socorristas, caso a vítima tenha um ferimento cortante
com sangramento ativo, a primeira medida que deve
ser tomada após cuidados de proteção individual de
quem está socorrendo a vítima é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Realizar um curativo compressivo.
Colocar embaixo da água corrente e lavar.
Compressão local para parar o sangramento.
Limpeza da ferida com um antisséptico tópico.
Garroteamento do membro para cima ao local
do ferimento.
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30. Quando um integrante da equipe de socorro é
chamado para atender a uma queimadura, o primeiro
procedimento que deve ser feito é:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Aplicar compressas com óleo ou creme hidratante e cobrir com curativo.
( ) Aplicar compressas secas que grudem na
superfície queimada.
( ) Aplicar óleo de girassol e cobrir a área queimada com gaze.
( ) Molhar a área queimada com água gelada por
10 minutos.
( X ) Molhar imediatamente a área queimada com
água corrente até passar a dor.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Página
em Branco.
(rascunho)
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