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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o texto a seguir para
responder às questões de 01 a 08.
OS NAMORADOS DA FILHA
Quando a filha adolescente anunciou
que ia dormir com o namorado, o pai não
disse nada. Não a recriminou, não lembrou
os rígidos padrões morais de sua antiga
juventude. Homem avançado, já esperava
que aquilo acontecesse um dia. Só não
esperava que acontecesse tão cedo.
Mas tinha uma exigência, além das
clássicas recomendações. A moça podia
dormir com o namorado:
─ Mas aqui em casa.
Ela, por sua vez, não protestou. Até
ficou contente. Aquilo resultava em
inesperada comodidade. Vida amorosa em
domicílio, o que mais podia desejar?
Perfeito.
O namorado não se mostrou menos
satisfeito. Entre outras razões, porque
passaria a partilhar o abundante café da
manhã da família. Aliás, seu apetite era
espantoso: diante do olhar assombrado e
melancólico do dono da casa, devorava
toneladas do melhor requeijão, do mais fino
presunto, tudo regado a litros de suco de
laranja.
Um dia, o namorado sumiu. Brigamos,
disse a filha, mas já estou saindo com
outro. O pai pediu que ela trouxesse o
rapaz. Veio, e era muito parecido com o
anterior: magro, cabeludo, com apetite
descomunal.
Brevemente, o homem descobriria que
constância não era uma característica
fundamental de sua filha. Os namorados
começaram a se suceder em ritmo
acelerado. Cada manhã de domingo, era
uma nova surpresa: este é o Rodrigo, este
é o James, este é o Tato, este é o Cabeça.
Lá pelas tantas, ele desistiu de memorizar
nomes ou mesmo fisionomias. Se estava
na mesa do café da manhã, era namorado.
Às vezes, também acontecia ─ ah, essa
próstata, essa próstata ─ que ele levantava
à noite para ir ao banheiro e cruzava com
um dos galãs no corredor. Encontro
insólito, mas os cumprimentos eram
sempre gentis.
Uma noite, acordou, como de costume,
e, no corredor, deu de cara com um rapaz
que o olhou apavorado. Tranquilizou-o:
─ Eu sou o pai da Melissa. Não se
preocupe, fique à vontade. Faça de conta
que a casa é sua.

E foi deitar.
Na manhã seguinte, a filha desceu para
tomar café. Sozinha.
─ E o rapaz? ─ perguntou o pai.
─ Que rapaz? ─ disse ela.
Algo lhe ocorreu, e ele, nervoso, pôs-se
de imediato a checar a casa. Faltava o CD
player, a máquina fotográfica, a impressora
do computador. O namorado não era
namorado. Paixão poderia nutrir, mas era
pela propriedade alheia.
Um único consolo restou ao perplexo
pai: aquele, pelo menos, não fizera estrago
no café da manhã.
(Moacyr Scliar. Crônica extraída
da Revista Zero Hora, 26/4/1998)

01. Assinale a alternativa que indica o
clímax do texto.
(A) Quando a filha adolescente anunciou
que ia dormir com o namorado.
(B) O encontro no corredor entre o pai e o
rapaz assustado.
(C) O desaparecimento do namorado e a
inconstância da filha.
(D) O pai descobre que o rapaz no corredor
era ladrão e não namorado.
02. De acordo com o texto, assinale a
opção CORRETA.
(A) O pai exigiu que a filha dormisse com o
namorado em casa porque a jovem era
menor de idade.
(B) A filha não era inconstante em seus
relacionamentos.
(C) O desfecho do texto é quando o pai
descobre que o rapaz do corredor era
ladrão e não namorado da filha.
(D) O pai ficava muito satisfeito quando
tomava café da manhã com os namorados
da filha.
03. As palavras destacadas nos trechos
“Quando a filha adolescente anunciou
que ia dormir com o namorado, o pai
não disse nada” e “Se estava na mesa
do café da manhã, era namorado”
indicam, respectivamente:
(A) tempo e condição
(B) causa e tempo
(C) tempo e concessão
(D) consequência e causa
04. “... que constância não era uma
característica fundamental de sua filha”.
A palavra sublinhada apresenta:
(A) 10 letras e 10 fonemas
(B) 10 letras e 9 fonemas
(C) 11 letras e 9 fonemas
(D) 11 letras e 8 fonemas
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05. Sem que haja mudança de sentido, a
palavra destacada no trecho “Encontro
insólito, mas os cumprimentos eram
sempre gentis” pode ser substituída
por:
(A) constrangedor
(B) normal
(C) inusitado
(D) habitual
06. A palavra destacada no trecho “Um
único consolo restou ao perplexo pai:
aquele, pelo menos, não fizera estrago
no café da manhã” recebe acento
gráfico pela mesma regra de acentuação
da seguinte palavra:
(A) saúde
(B) carnaúba
(C) saída
(D) paralelepípedo
07. “Mas tinha uma exigência, além das
clássicas recomendações. A moça podia
dormir com o namorado:
─ Mas aqui em casa”.
No trecho citado acima, empregou-se
dois-pontos para:
(A) indicar um esclarecimento;
(B) indicar pausa;
(C) anunciar a fala do personagem;
(D) anunciar uma enumeração.
08. “Quando a filha adolescente
anunciou que ia dormir com o
namorado, o pai não disse nada. Não a
recriminou, não lembrou os rígidos
padrões
morais
de
sua
antiga
juventude”. As palavras sublinhadas
são, respectivamente:
(A) sujeito e substantivo
(B) objeto direto e substantivo
(C) artigo e adjetivo
(D) complemento nominal e adjetivo
09. Assinale a alternativa onde houve
ERRO no emprego ou não do acento
indicativo de crase.
(A) Foi a Petrópolis de seus avós.
(B) Saiu às pressas.
(C) Viajou a pé para sua terra natal.
(D) Não me refiro a este, mas sim àquele
rapaz.
10. Assinale a alternativa onde a
concordância verbal está CORRETA.
(A) Mais de um atleta desembarcaram no
aeroporto.
(B) Estados Unidos são uma grande nação.

(C) Alguns de nós sabíamos de tudo e
nada fizeram.
(D) Tudo é flores nesta cidade.

MATEMÁTICA
11. Um atirador dispara 50 tiros em um
alvo. A cada tiro certo ele recebe R$
10,00, e a cada tiro errado ele paga R$
5,00. Se, no final, ele recebeu R$ 50,00, a
quantidade de tiros que ele errou no
alvo foi um número múltiplo de:
(A) 5 (B) 7 (C) 11 (D) 13
12. Pedro pegou um empréstimo de R$
300,00 a uma taxa de juros simples de
6% ao trimestre. O montante que deverá
pagar, em reais, ao final de 1 semestre
é:
(A) 334 (B) 335 (C) 336 (D) 337
13. Um pai vai dividir a herança de R$
600.000,00 entre seus três filhos. A
divisão será em partes diretamente
proporcionais às suas idades que são
12 anos, 13 anos e 5 anos. Dessa forma,
ao filho mais velho caberá a quantia de:
(A) R$ 240.000,00
(B) R$ 250.000,00
(C) R$ 260.000,00
(D) R$ 270.000,00
14. Para pintar a quadra de um colégio,
um pintor misturou tinta branca com
tinta marrom na proporção 4 para 3.
Sabe-se que o pintor gastou 140 litros
para efetuar o trabalho. A quantidade,
em litros, de tinta marrom usada foi de:
(A) 140 (B) 90 (C) 120 (D) 60
15. Um inseto percorreu a distância de
800 cm em determinado dia. No dia
seguinte, percorreu mais 300 dm e, no
terceiro dia, percorreu mas 2 dam. A
distância total, em metros, percorrida
por esse inseto nos três dias foi:
(A) 58 (B) 59 (C) 60 (D) 61
16. Dizer “Não é verdade que aquele
objeto não é azul” equivale a dizer:
(A) Aquele objeto não é azul.
(B) É mentira que aquele objeto é azul.
(C) Aquele objeto é azul.
(D) É falso que aquele objeto é azul.
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17. Se as letras da sequência A, C, F, J...
estão descritas através de um raciocínio
lógico, considerando as 26 letras do
alfabeto, a próxima letra da sequência
deve ser:
(A) M (B) O (C) P (D) N

18. As regras para determinar se um ano
será bissexto são as seguintes:
I. O ano é bissexto se for múltiplo de 4.
II. Os anos múltiplos de 100 constituem
uma exceção à regra I, ou seja, não são
bissextos, mesmo sendo múltiplos de 4.
III. Os anos múltiplos de 400 constituem
uma exceção à regra II, ou seja, são
bissextos, apesar de serem múltiplos de
100.
Um ano que será bissexto é o ano de:
(A) 2.300 (B) 2.800 (C) 2.500 (D) 2.100
19. Considere as afirmativas seguintes:
I. 3,1415926... é um número real.
II. Todo racional também é real.
III. O naturais estão contidos no
conjunto dos números inteiros.
IV. √2 não resulta em um número
racional.
V. Todo número decimal é racional.
O número de afirmativas INCORRETAS
é:
(A) nenhuma
(B) uma
(C) duas
(D) três
20. Numa pousada foram gastos R$
33.000,00 para a alimentação de 60
hóspedes durante 10 dias. Se o dono da
pousada hospedar um grupo de 90
pessoas por 15 dias, então o gasto com
alimentação, em reais, será de:
(A) 49.500 (B) 82.500 (C) 440 (D) 74.250
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As questões de número 21 a 28 devem
ser respondidas com base na LEI Nº
9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997,
que institui o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).

21. Assinale a opção CORRETA.
(A) No local onde não existir sinalização
regulamentadora, a velocidade máxima
permitida será, nas vias urbanas de trânsito
rápido, noventa quilômetros por hora.
(B) A velocidade mínima permitida deverá
ser sempre inferior à metade da velocidade
máxima estabelecida.
(C) As crianças com idade inferior a dez
anos devem ser transportadas nos bancos
traseiros, sem exceção.
(D) O ciclista desmontado empurrando a
sua bicicleta equipara-se ao pedestre em
direitos e deveres.
22. Considere as afirmativas acerca das
Normas Gerais de Circulação e Conduta.
I. 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.
II. O condutor deverá, a todo instante,
ter domínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados indispensáveis
à segurança do trânsito.
III. A circulação far-se-á sempre pelo
lado direito da via.
IV. Quando veículos, transitando por
fluxos que se cruzem, se aproximarem
de local não sinalizado, sempre terá
preferência de passagem o que vier pela
direita do condutor.
V. Os veículos precedidos de batedores
sempre terão prioridade de passagem,
independentemente das demais normas
de circulação.
O número de afirmativas INCORRETAS
é:
(A) nenhuma
(B) uma
(C) duas
(D) três
23. Sobre as normas de ultrapassagem,
segundo o CTB, assinale a opção
INCORRETA.
(A) Os veículos que se deslocam sobre
trilhos terão preferência de passagem
sobre os demais, respeitadas as normas de
circulação.
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(B) Todo condutor deverá, antes de efetuar
uma ultrapassagem, certificar-se de que
nenhum condutor que venha atrás haja
começado uma manobra para ultrapassálo.
(C) Ao efetuar uma ultrapassagem, o
condutor deverá indicar, no exato momento
da ultrapassagem, a manobra pretendida,
acionando a luz indicadora de direção do
veículo ou por meio de gesto convencional
de braço.
(D) Nas interseções, o condutor não poderá
efetuar ultrapassagem.
24. O uso de luzes em veículo obedecerá
às seguintes determinações, EXCETO:
(A) O condutor manterá acesas pelo menos
as luzes de posição do veículo quando sob
chuva forte, neblina ou cerração.
(B) O condutor manterá acesos os faróis do
veículo, utilizando luz baixa, durante a noite
e durante o dia nos túneis providos de
iluminação pública.
(C) Nas vias não iluminadas, o condutor
deve usar luz alta a todo momento.
(D) 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.
25. São equipamentos obrigatórios dos
veículos, EXCETO:
(A) chave de roda;
(B) cinto de segurança;
(C) encosto de cabeça;
(D) dispositivo destinado ao controle de
emissão de gases poluentes e de ruído.
26. À luz do CTB, do capítulo que
regulariza os pedestres e condutores de
veículos não motorizados, assinale a
CORRETA.
(A) Nas áreas urbanas, quando não houver
passeios ou quando não for possível a
utilização destes, a circulação de pedestres
na pista de rolamento será feita com
prioridade sobre os veículos, pelos bordos
da pista, em fila única, sem exceção.

(B) Nas vias rurais, quando não houver
acostamento ou quando não for possível a
utilização dele, a circulação de pedestres,
na pista de rolamento, será feita com
prioridade sobre os veículos, pelos bordos
da pista, em fila única, em mesmo sentido
do deslocamento de veículos.
(C) Aqueles pedestres que estiverem
atravessando a via sobre as faixas
delimitadas para esse fim terão prioridade
de passagem, exceto nos locais com
sinalização semafórica, onde deverão ser
respeitadas as disposições do CTB.
(D) Nos trechos urbanos de vias rurais e
nas obras de arte a serem construídas,
deverá ser previsto passeio destinado à
circulação dos pedestres, que também
poderão utilizar o acostamento.
27. Considere as afirmativas a seguir
sobre infrações previstas no CTB.
I. Confiar ou entregar a direção de
veículo a pessoa que, mesmo habilitada,
por seu estado físico ou psíquico, não
estiver em condições de dirigi-lo com
segurança constitui infração gravíssima.
II. Usar o veículo para arremessar, sobre
os pedestres ou veículos, água ou
detritos constitui infração média.
III. Deixar o condutor, envolvido em
acidente
sem
vítima,
de
adotar
providências para remover o veículo do
local, quando necessária tal medida
para assegurar a segurança e a fluidez
do trânsito constitui infração média.
Estão CORRETAS:
(A) I e II, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.
28. O Código de Trânsito Brasileiro
define sinalização de trânsito como
sendo um conjunto de sinais de trânsito
e dispositivos de segurança colocados
na via pública com o objetivo de garantir
sua utilização adequada, possibilitando
melhor fluidez no trânsito e maior
segurança dos veículos e pedestres que
nela circulam. Sobre o tema, assinale a
opção INCORRETA.
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(A) As placas de regulamentação têm por
finalidade informar aos usuários das
condições, proibições, obrigações ou
restrições. São imperativas e seu
desrespeito constitui infração.
(B) As ordens emanadas por gestos de
agentes da autoridade de trânsito
prevalecem, em alguns casos, sobre as
regras de circulação e as normas definidas
por outros sinais de trânsito.
(C) As placas de advertência têm por
finalidade alertar os usuários da via para
condições que podem ser perigosas. Suas
mensagens são de recomendação.
(D) As placas de indicação têm por
finalidade identificar as vias, os destinos e
os locais de interesse, bem como orientar
condutores de veículos quanto aos
percursos, os destinos, as distâncias e os
serviços auxiliares, podendo também ter
como função a educação do usuário. Suas
mensagens
possuem
um
caráter
meramente informativo ou educativo, não
constituindo imposição.

RASCUNHO

29. Enquanto aguarda a chegada do
resgate, a pessoa que socorre vítimas
de uma colisão entre dois carros deverá
soltar o cinto de segurança, sem
movimentar o corpo delas, quando:
(A) as vítimas apresentam-se sonolentas;
(B) queixam-se de dor generalizada;
(C) o cinto dificulta a movimentação;
(D) o cinto de segurança está dificultando a
respiração.
30. A aquaplanagem pode acontecer
com qualquer tipo de veículo e em
qualquer piso. Para evitar tal situação de
perigo, deve-se, EXCETO:
(A) observar com atenção a presença de
poças de água sobre a pista, mesmo não
havendo chuva, e reduzir a velocidade
utilizando os freios, após entrar na região
empoçada;
(B) na chuva, reduzir a velocidade e
aumentar a distância dos veículos;
(C) sobre poças de água, não utilizar os
freios, segurando firmemente a direção
para manter o controle do veículo;
(D) utilizar pneus em bom estado de
conservação.
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