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PORTUGUÊS 
 

01. NÃO HÁ pleonasmo vicioso em qual das frases abaixo?  

 

A) Entrei para dentro de casa quando começou a anoite-

cer. 

B) Subi em cima da casa quando começou a anoitecer. 

C) Hoje fizeram uma surpresa inesperada. 

D) Meu ódio será sua herança. 

E) Encontraremos outra alternativa para esse problema. 

 

 

02. A figura denominada de prolepse também pode ser cha-

mada de: 

 

A) Assíndeto. 

B) Antecipação. 

C) Polissíndeto. 

D) Metonímia. 

E) Prosopopeia. 

 

 

03. Em qual das alternativas a frase está CORRETAMENTE 

escrita? 

 

A) Parece até que se digladiaram pelo previlégio de me 

imcomodar. 

B) Parece até que se degladiaram pelo prevelégio de me 

incomodar.  

C) Parece até que se digladiaram pelo privilégio de me 

incomodar. 

D) Parece até que se degladiaram pelo privilegio de me 

encomodar. 

E) Parece até que se degladiaram pelo previléjio de me 

incomodar. 

 

 

04. Leia com atenção: 

  

I- Absolver (perdoar) e absorver (aspirar); 

II- Apóstrofe (figura de linguagem) e apóstrofo (sinal gráfi-

co); 

III- Osso (parte do corpo) e ouço (verbo ouvir). 

 

Os itens acima são: 

 

A) Parônimos, parônimos e homônimos, respectivamen-

te. 

B) Homônimos, homônimos e parônimos, respectiva-

mente. 

C) Parônimos, homônimos e parônimos, respectivamen-

te. 

D) Todos parônimos. 

E) Todos homônimos. 

 

 

05. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das pala-

vras deveria ter sido escrita com X e não com CH: 

 

A) Chenofobia – Chale. 

B) Charlatão – Charco. 

C) Chateado – Chancela. 

D) Chegaram – Chão. 

E) Cheque – Cheiro. 

 

 

06. São palavras oxítonas que deveriam ter sido acentuadas: 

 

A) Niteroi – Refem. 

B) Fenomenal – Funil. 

C) Recompor – Ruim. 

D) Tenaz – Desbragadamente. 

E) Corrupto – Mito. 

 

 

07. Leia com atenção: 

 

I- __ vezes chegamos mais cedo à escola; 

II- Ele terminou a prova __ pressas, pois já passava do horá-

rio; 

III- O pagamento das dívidas foi feito __ prazo. 

 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas 

palavras: 

 

A) Às – As – À. 

B) As – Às – A. 

C) As – As – À. 

D) As – Às – À. 

E) Às – Às – A.  

 

 

08. Consiste na oposição entre uma ou mais ideias, e justa-

mente por isso ela se torna uma figura de sintaxe facilmente 

identificável em um texto. O conceito citado corresponde a: 

 

A) Pleonasmo. 

B) Antítese. 

C) Catacrese. 

D) Hipérbole. 

E) Eufemismo.  

 

 

09. Em qual das frases abaixo poderia haver acento indicador 

de crase? 

  

A) Os primos foram para a fazenda andar a cavalo. 

B) Tempere com pimenta e sal a gosto. 

C) Eles viajaram a bordo de uma aeronave moderna. 

D) Marcos foi a pé para o escritório. 

E) Ele cantou a canção a Roberto Carlos. 

 

 

10. É o conjunto de sinais utilizados na comunicação para 

transmitir a mensagem, podendo ser de várias maneiras. Fa-

lamos de: 

 

A) Referente. 

B) Contexto. 

C) Código. 

D) Canal. 

E) Emissor. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Em relação aos aspectos do município de Juarez Távora-

PB, analise: 
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I- O município de Juarez Távora, está inserido na unidade 

geoambiental da Depressão Sertaneja, que representa a 

paisagem típica do semiárido nordestino, caracterizada por 

uma superfície de pediplanação bastante monótona, relevo 

predominantemente suave-ondulado, cortada por vales es-

treitos, com vertentes dissecadas; 

II- A vegetação é basicamente composta por Caatinga Hiper-

xerófila com trechos de Floresta Caducifólia; 

III- O clima é do tipo Tropical Semiárido, com chuvas de 

verão. 

 

Dos itens acima 

 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

 

12. Foi o primeiro nome do povoado, passando para Juarez 

Távora por ocasião dos acontecimentos de 1930: 

 

A) Águas Salgadas.  

B) Águas Claras.  

C) Água Doce. 

D) Águas Quentes. 

E) Água azul.  

 

 

13. O estado brasileiro que possui a menor extensão litorânea 

é o: 

 

A) Ceará.  

B) Santa Catarina. 

C) Rio de Janeiro. 

D) Piauí. 

E) São Paulo. 

 

 

14. O Brasil possui fronteiras com 10 dos 12 outros países da 

América do Sul. São estados que fazem fronteira com o Peru: 

 

A) Amapá e Acre.  

B) Rio Grande do Sul e Amazonas.  

C) Acre, Mato Grosso do Sul e Roraima.  

D) Pará e Paraná.  

E) Amazonas e Acre.  

 

 

15. Todo estado possui uma capital, onde são tomadas as 

decisões políticas e administrativas. Em relação as capitais do 

Brasil, assinale a alternativa que apresenta informações IN-

CORRETAS: 

 

A) A capital de Alagoas é Maceió. 

B) A capital de Pernambuco é Recife.  

C) A capital de São Paulo é São Paulo.  

D) A capital de Rondônia é Boa Vista. 

E) A capital de Ceará é Fortaleza.  

 

 

16. O Brasil possui algumas das maiores ilhas fluviais do 

mundo, como a ilha de Marajó, com 50 mil km2, considerada 

a maior ilha flúvio-marinha do mundo. Tal ilha está localiza-

da em qual estado? 

 

A) Roraima.  

B) Paraná.  

C) Mato Grosso.  

D) Acre. 

E) Pará. 

 

 

17. É uma placa continental que possui 32 milhões de quilô-

metros quadrados. O território brasileiro está localizado no 

centro dela, onde a espessura é de 200 quilômetros, por esse 

motivo o país é pouco afetado por terremotos e vulcões. 

 

O trecho acima faz referência a: 

 

A) Placa Antártica. 

B) Placa Norte-Americana.  

C) Placa das Filipinas 

D) Placa Sul-Americana.  

E) Placa de Nazca.  

 

 

18. Conhecido como o “poeta das coisas simples”, foi um 

escritor modernista, jornalista e tradutor brasileiro. Ele é 

considerado um dos maiores poetas do século XX. Em 1980, 

ele recebeu o “Prêmio Machado de Assis” da Academia 

Brasileira de Letras (ABL). No ano seguinte, o poeta recebeu 

o “Prêmio Jabuti” de Personalidade Literária do Ano. 

 

O trecho acima faz referência a: 

 

A) Manuel Bandeira.  

B) Fernando Pessoa.  

C) Mario Quintana. 

D) Carlos Drummond de Andrade.  

E) Vinicius de Moraes. 

 

19. Leia o trecho a seguir e marque a alternativa CORRETA. 

 

Uma cidade no norte do Ceará comemorou, no dia 29 

de maio de 2019, os 100 anos de um eclipse que ajudou a 

comprovar a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. 

Ele nem pisou lá, mas sempre se mostrou agradecido 

pela importância que o lugar teve na comprovação da teoria 

da relatividade. 

Naquele início do século passado, o físico alemão 

chocou os cientistas ao dizer que uma estrela enorme como o 

Sol, além de atrair as outras menores pela gravidade, tam-

bém altera tudo ao redor: o espaço, o tempo e até a luz. 

Para comprovar se Einstein estava correto, era preci-

so saber se a luz das estrelas, que a gente observa à noite, 

sofre algum desvio perto do Sol. Mas, para observar as estre-

las durante o dia, era preciso um eclipse que encobrisse 

totalmente o Sol. E isso aconteceu há cem anos em alguns 

pontos da América do Sul e da África. A cidade brasileira 

localizada no Ceará acabou se tornando o melhor deles para 

a observação. 

(Fonte: g1.globo.com >acesso em 29 de maio de 2019) 

 

A cidade brasileira citada na notícia acima é: 

 

A) Sobral. 

B) Fortaleza. 
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C) Juazeiro do Norte. 

D) Quixadá. 

E) Natal. 

 

 

20. A obra abaixo denominada “Encontro” foi desenvolvida 

pelo pintor bastante famoso no Brasil, no período do Moder-

nismo. Ele é o único das alternativas abaixo que NÃO É 

brasileiro. Estamos falando de: 

 

 
      Encontro 

 

A) Oswald de Andrade. 

B) Candido Portinari. 

C) Di Cavalcanti. 

D) Lasar Segall.  

E) Oswaldo Goeldi. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Segundo a Lei no 9.503/97, todas as alternativas abaixo 

são órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de 

Trânsito, EXCETO: 

 

A) Polícia Rodoviária Federal. 

B) As polícias militares dos estados. 

C) A polícia militar do Distrito Federal. 

D) As Juntas administrativas de Recursos de Infrações - 

JARI. 

E) Ministério das Relações Exteriores. 

 

 

22. Os freios de um veículo automotor são divididos em três 

sistemas, são eles: 

 

A) Freio de serviço, freio de estacionamento e freio mo-

tor. 

B) Freio de desserviço, freio de estacionamento e freio 

motor. 

C) Rodas e pneus, freio de estacionamento e motor. 

D) Rodas e pneus, freio de desserviço e bateria. 

E) Rodas e pneus, freio motor e freio retrovisor. 

 

 

23. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o real signifi-

cado dos bornes de ligação dos componentes. 

 

A) 1 - alta tensão da bobina de ligação. 

B) 30 - positivo direto da bateria. 

C) 2 - luz freio (positivo). 

D) 17 - massa de acionamento do relé da buzina. 

E) R - lado esquerdo. 

 

 

24. Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito às 

relações humanas. 

 

A) Em um ambiente de trabalho saudável, deve-se pre-

zar pelo desprezo dos colegas de trabalho. 

B) É importante manter relações de respeito e empatia 

dentro de um ambiente de trabalho. 

C) Para manter metas, vale de tudo, até a utilização de 

chantagem. 

D) Um ambiente de trabalho produtivo é permeado por 

intrigas e desconfianças. 

E) O bom relacionamento com os outros empregados é 

algo irrelevante. 

 

 

25. O conhecimento sobre números de emergência é vital 

para os primeiros socorros. O tempo durante uma situação 

crítica é crucial. A respeito dos números de emergência, assi-

nale a alternativa INCORRETA. 

 

A) 193 – Corpo de Bombeiros. 

B) 199 – Defesa Civil. 

C) 197 – Polícia Civil. 

D) 190 – Exército. 

E) 193 – SAMU. 

 

 

26. Assinale a alternativa que melhor define o que é direção 

defensiva e ofensiva, respectivamente. 

 

A) Uma direção voltada para o ataque em situações de 

perigo; uma direção voltada para a diminuição dos 

riscos de acidente e a boa conduta no trânsito. 

B) Uma direção voltada para o ataque em situações de 

perigo; uma direção voltada para a diminuição dos 

riscos de acidente e a má conduta no trânsito. 

C) Uma direção voltada para a diminuição dos riscos de 

acidente e a boa conduta no trânsito; uma direção 

voltada para o ataque em situações de perigo. 

D) Uma direção voltada para o ataque em situações de 

tranquilidade; uma direção voltada para a diminui-

ção dos riscos de acidente e a má conduta no trânsi-

to. 

E) Uma direção voltada para a defesa em situações de 

perigo; uma direção voltada para a diminuição dos 

riscos de acidente e a má conduta no trânsito. 

 

 

27. Observe os itens a seguir a respeito da segurança de dig-

nitários e julgue a sua veracidade. 

 

I- Deve-se dispor de meios necessários para a segurança, 

como equipamentos e pessoal; 

II- O planejamento das ações de segurança não é algo para 

ser levado em consideração; 

III- Deve-se buscar a realização de trabalhos com o uso de 

improviso. 

 

Dos itens acima 
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A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

28. Assinale a alternativa que apresente a CORRETA descri-

ção do significado de direitos sociais. 
 

A) As liberdades individuais, como ir e vir. 

B) A possibilidade de participação política, como o de 

votar e ser votado. 

C) A possibilidade de participação na riqueza nacional, 

como o de usufruir de um bom sistema de saúde pú-

blica. 

D) A possibilidade de votar, sem ser votado. 

E) A possibilidade de ter direito à liberdade de expres-

são. 

 

 

29. Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito à 

segurança individual, coletiva e de instalações. 
 

A) Deve-se prezar pela utilização de equipamentos de 

proteção individual. 

B) Os equipamentos de proteção individual não são re-

levantes. 

C) O bom uso dos equipamentos de proteção diminuem 

o risco de acidentes do trabalho. 

D) O treinamento para situações de risco é vital para a 

segurança coletiva. 

E) Deve-se buscar a sinalização do ambiente de traba-

lho, com instruções claras e objetivas, para evitar 

acidentes. 

 

 

30. Observe os itens a seguir a respeito da higiene pessoal e 

julgue a sua veracidade: 
 

I- Além da higiene corporal, física, é importante também 

manter uma boa higiene mental, com a prática de exercícios 

físicos e de práticas de descontração; 

II- Lavar as mãos antes ou depois de refeições não é algo que 

se deve considerar; 

III- Banhos regulares são uma perda de tempo, e, portanto, 

devem ser descartados. 
 

Dos itens acima 
 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

31. Analise a imagem a seguir: 
 

 

O gesto de autoridade acima representa: 

 

A) Ordem de parada obrigatória para alguns veículos. 

B) Ordem de parada facultativa para todos os veículos. 

C) Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. 

D) Ordem de parada obrigatória para motos. 

E) Ordem de parada obrigatória para bicicletas. 

 

 

32. Analise a imagem a seguir: 

 

 
 

A placa de advertência acima representa: 

 

A) Bonde. 

B) Obras. 

C) Cruz de Santo André. 

D) Fim de pista dupla. 

E) Passagem de nível com barreira. 

 

 

33. Observe os itens a seguir e julgue a sua veracidade: 

 

I- Nunca se deve erguer um carro com um macaco hidráulico 

sem que as rodas estejam devidamente bloqueadas; 

II- Ao mexer na parte mecânica do veículo se recomenda 

fumar, ou usar outros produtos químicos próximos; 

III- Deve-se mexer na parte mecânica em ambientes fecha-

dos, sem circulação de ar. 

 

Dos itens acima 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

34. O conjunto de leis mais importantes de um país leva o 

nome de: 

 

A) Código Penal. 

B) Código de Defesa do Consumidor. 

C) Constituição. 

D) Código Processual Civil. 

E) Lei Orgânica dos Municípios. 

 

 

35. Observe os itens a seguir sobre o Código Nacional de 

Trânsito e julgue a sua veracidade. 

 

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsi-

to dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: 

 

I- Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trân-

sito, no âmbito de suas atribuições; 
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II- Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 

veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvol-

vimento 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, sem se preocupar com suas causas. 

 

Dos itens acima 

 

A) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 

 

36. De acordo com a resolução n° 303/08 - do CONTRAN, 

assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O uso de vagas destinadas às pessoas idosas em de-

sacordo com o disposto nesta Resolução caracteriza 

infração. 

B) O uso de vagas destinadas às pessoas idosas em de-

sacordo com o disposto nesta Resolução não caracte-

riza infração. 

C) O uso de vagas destinadas às pessoas idosas em 

acordo com o disposto nesta Resolução caracteriza 

infração. 

D) O uso de vagas destinadas às pessoas idosas em 

acordo com o disposto nesta Resolução caracteriza 

infração gravíssima. 

E) O uso de vagas destinadas às pessoas idosas em 

acordo com o disposto nesta Resolução caracteriza 

infração leve. 

 

 

37. Segundo a Resolução n° 278/08 - CONTRAN, é COR-

RETO afirmar que: 

 

A) Fica permitida a utilização de dispositivos no cinto 

de segurança que travem, afrouxem ou modifiquem 

o seu funcionamento normal. 

B) Fica proibida a utilização de dispositivos no cinto de 

segurança que travem, afrouxem ou modifiquem o 

seu funcionamento anormal. 

C) Fica proibida a utilização de dispositivos no cinto de 

segurança que travem, afrouxem ou modifiquem o 

seu funcionamento normal. 

D) Fica permitida a utilização de dispositivos no cinto 

de segurança que travem, afrouxem ou modifiquem 

o seu funcionamento anormal. 

E) Fica proibida a utilização de dispositivos no cinto de 

segurança que travem, o seu funcionamento normal, 

com exceção dos que afrouxem ou modifiquem sua 

funcionalidade. 

 

 

38. Tendo em vista a Resolução n° 280/08 - CONTRAN, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) Os fabricantes e importadores de veículos automoto-

res com sistema de alimentação de combustível para 

uso do GNV, ao obterem do DENATRAN o código 

de marca-modelo-versão, devem fornecer a ANBI-

MA as especificações técnicas referentes ao sistema 

GNV instalado no veículo. 

B) Os fabricantes e importadores de veículos automoto-

res com sistema de alimentação de combustível para 

uso do GNV, ao obterem do DENATRAN o código 

de marca-modelo-versão, devem fornecer ao BA-

CEN as especificações técnicas referentes ao sistema 

GNV instalado no veículo. 

C) Os fabricantes e importadores de veículos automoto-

res com sistema de alimentação de combustível para 

uso do GNV, ao obterem do DENATRAN o código 

de marca-modelo-versão, devem fornecer ao INEP 

as especificações técnicas referentes ao sistema 

GNV instalado no veículo. 

D) Os fabricantes e importadores de veículos automoto-

res com sistema de alimentação de combustível para 

uso do GNV, ao obterem do DENATRAN o código 

de marca-modelo-versão, devem fornecer ao IBA-

MA as especificações técnicas referentes ao sistema 

GNV instalado no veículo. 

E) Os fabricantes e importadores de veículos automoto-

res com sistema de alimentação de combustível para 

uso do GNV, ao obterem do DENATRAN o código 

de marca-modelo-versão, devem fornecer ao INME-

TRO as especificações técnicas referentes ao sistema 

GNV instalado no veículo. 

 

 

39. Tendo em vista a Resolução n° 304/08 - CONTRAN, 

segundo a medida, é CORRETO afirmar que: 

 

A) As vagas sem reservas para veículos que transportem 

pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade 

de locomoção serão sinalizadas pelo órgão ou enti-

dade de trânsito com circunscrição sobre a via utili-

zando o sinal de regulamentação. 

B) As vagas reservadas para veículos que transportem 

pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade 

de locomoção serão sinalizadas pelo órgão ou enti-

dade de trânsito com circunscrição sobre a via utili-

zando o sinal de regulamentação. 

C) As vagas reservadas para veículos que transportem 

pessoas não portadoras de deficiência e dificuldade 

de locomoção serão sinalizadas pelo órgão ou enti-

dade de trânsito com circunscrição sobre a via utili-

zando o sinal de regulamentação. 

D) As vagas reservadas para veículos que transportem 

pessoas ou portadoras de deficiência ou com dificul-

dade de locomoção serão sinalizadas pelo órgão ou 

entidade de trânsito com circunscrição sobre a via 

utilizando o sinal de regulamentação. 

E) As vagas reservadas para veículos que transportem 

pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade 

de locomoção serão sinalizadas pelo órgão ou enti-

dade de trânsito com circunscrição sobre a via sem 

utilizar o sinal de regulamentação. 

 

 

40. De acordo com a Resolução n° 763/18, do CONTRAN, 

assinale a alternativa abaixo que está de acordo com a legis-

lação: 

 

A) Os campos de visão referidos nos Anexos desta Re-

solução deverão ser obtidos por meio de espelhos re-

trovisores, equipamentos do tipo câmera-monitor, 
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pela combinação desses equipamentos ou por outros 

dispositivos sem a comprovada eficiência técnica. 

B) Os campos de visão referidos nos Anexos desta Re-

solução deverão ser obtidos por meio de espelhos re-

trovisores, equipamentos do tipo câmera-monitor, 

sem a combinação desses equipamentos ou por ou-

tros dispositivos com comprovada eficiência técnica. 

C) Os campos de visão referidos nos Anexos desta Re-

solução não deverão ser obtidos por meio de espe-

lhos retrovisores, equipamentos do tipo câmera-

monitor, pela combinação desses equipamentos ou 

por outros dispositivos com comprovada eficiência 

técnica. 

D) Os campos de visão referidos nos Anexos desta Re-

solução deverão ser obtidos por meio de espelhos re-

trovisores, equipamentos do tipo câmera-monitor, 

pela combinação desses equipamentos ou por outros 

dispositivos com comprovada eficiência técnica. 

E) Os campos de visão referidos nos Anexos desta Re-

solução deverão ser obtidos por meio de espelhos re-

trovisores, pela combinação desses equipamentos ou 

por outros dispositivos com comprovada eficiência 

técnica, excluindo equipamentos do tipo câmera-

monitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


