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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01) “Os veículos destinados a socorro de
incêndio e salvamento, os de polícia, os de
fiscalização e operação de trânsito e as
ambulâncias, além de prioridade de
trânsito, gozam de livre circulação,
estacionamento e parada, quando em
serviço de urgência e devidamente
identificados
por
dispositivos
regulamentares de alarme sonoro e
iluminação
vermelha
intermitente,
observadas as seguintes disposições:”
(fonte: CTB 9503, inciso VII – Artigo 29 – 23/09/97).

Conforme preveem as normas gerais de
circulação e conduta do Código de Trânsito
Brasileiro assinale a opção certa.
a) Quando os dispositivos estiverem acionados,
indicando a proximidade dos veículos, todos
os condutores deverão deixar livre a
passagem pela faixa da direita, indo para a
esquerda da via e parando, se necessário;
b) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro,
deverão aguardar na pista de rolamento, só
atravessando a via quando o veículo já
estiver passado pelo local;
c) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de
iluminação vermelha intermitente poderá
ocorrer quando for de entendimento do
motorista profissional;
d) A prioridade de passagem na via e no
cruzamento deverá se dar com velocidade
reduzida e com os devidos cuidados de
segurança, obedecidas as demais normas
desse Código;
e) Todas as alternativas estão incorretas.
02) O Código de Trânsito Brasileiro
determina as regras de circulação e de
conduta nas vias abertas à circulação
pública em todo território nacional.
Quando veículos, transitando por fluxos
que se cruzam, aproximarem-se de local
não sinalizado, terá preferência de
passagem:
a) No caso de apenas um fluxo ser proveniente
de rodovia, aquele que estiver circulando por
ela;

b) No caso de rotatória, aquele que estiver
circulando com habilidade e agilidade;
c) A opção A e B estão corretas;
d) Todas as alternativas estão incorretas;
e) Nos demais casos, o que vier pela esquerda
do condutor;
03) O Código de Trânsito Brasileiro
determina as regras e normas a serem
seguidas. Quanto a conversões, assinale a
opção certa:
a) Nas vias providas de acostamento, a
conversão à esquerda e a operação de retorno
deverão ser feitas quando não vier nenhum
veículo no sentido contrário, convergindo
rapidamente, à esquerda, sem sair da pista
após sinalizar sua intenção;
b) Nas vias providas de acostamento, a
conversão à esquerda e a operação de retorno
deverão ser feitas nos locais apropriados e,
onde estes não existirem, o condutor deverá
aguardar no acostamento, à direita, para
cruzar a pista com segurança.
c) Nas vias providas de acostamento, a
conversão à esquerda e a operação de retorno
deverão ser feitas pelo acostamento mesmo
tendo local apropriado para este fim;
d) Nas vias providas de acostamento, a
conversão à esquerda e a operação de retorno
deverão ser feitas com cautela, parando o
veículo no meio da pista, paralelamente, com
a linha que divide as faixas de rolamento;
e) Nas vias providas de acostamento, a
conversão à esquerda e a operação de retorno
deverão ser feitas nas vias providas de
acostamento, a conversão à esquerda e a
operação de retorno deverão ser feitas de
forma segura, olhando no espelho retrovisor,
parando na pista para convergir à esquerda;
04) O Código de Trânsito Brasileiro
determina as regras e normas a serem
seguidas quanto aos pedestres e veículos
não motorizados.
Assinale a opção certa:
a) O ciclista, ao passar pela faixa de pedestre,
transitando sobre a bicicleta, equipara-se ao
pedestre em direitos e deveres;
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b) 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
igualdade sobre os veículos;
c) 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, no mesmo sentido ao
deslocamento de veículos;
d) Os 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 deste
Código;
e) Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre
tomará precauções de segurança, utilizando
sempre as faixas ou passagens a ele
destinadas sempre que estas existirem numa
distância de até trinta metros;
05) O Código de Trânsito Brasileiro
determina qual a classificação das vias
abertas à circulação pública do território
nacional.
Assinale a opção certa:
As vias abertas à circulação, de acordo com
sua utilização, classificam-se em:
a)
b)
c)
d)

Rodovias e estradas;
Via de trânsito rápido e via arterial;
Urbanas e rurais;
Via de trânsito rápido, via arterial, via
coletora, via local;
e) Todas as vias abertas à circulação;
06) O Código de Trânsito Brasileiro
determina a classificação dos veículos.
Assinale a opção certa sobre a
classificação dos veículos:
a) Oficial, particular, aluguel, aprendizagem;
b) Automotor, elétrico, propulsão humana, tração
animal, reboque;
c) Quanto à tração, quanto à espécie, quanto à
categoria;
d) De passageiro, de carga, misto, de
competição, de tração;

e) Ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo,
quadriciclo, automóvel, microônibus, ônibus;
07) O Código de Transito Brasileiro define
que todo veículo automotor, elétrico,
articulado, reboque ou semirreboque deve
ser registrado perante o órgão executivo
de trânsito do Estado ou do Distrito
Federal, no Município de domicílio ou de
residência de seu proprietário na forma da
lei.
Assinale a opção certa:
a) Essa norma se aplica ao veículo de uso bélico;
b) Para a expedição do Certificado de Registro
de Veículo o órgão executivo de trânsito
consultará o cadastro do RENAVAM e não
exigirá do proprietário nota fiscal do
fabricante;
c) Será obrigatória a expedição de novo
Certificado de Registro de Veículo quando
houver mudança de categoria;
d) 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 quinze dias;
e) No caso de transferência de domicílio ou
residência, no mesmo Município, o
proprietário comunicará o novo endereço num
prazo de quinze dias;
08) O Código de Trânsito Brasileiro
determina as normas para a condução de
veículos escolares.
Os veículos, especialmente, destinados à
condução coletiva de escolares, somente
poderão circular nas vias, com autorização
emitida pelo órgão ou entidade executiva
de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal, exigindo-se, para tanto:
a) Registro como veículo de carga especial;
b) Inspeção anual para verificação dos
equipamentos obrigatórios e de segurança;
c) Cintos de segurança em número igual ao da
lotação, exceto o do motorista;
d) O condutor de veículo destinado à condução
de escolares deve ter idade superior a vinte e
um anos e ser habilitado na categoria C;
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e)

Equipamento
registrador
instantâneo
inalterável de velocidade e tempo;

09) O Código de Trânsito Brasileiro e as
Resoluções do CONTRAN determinam a
regularidade
dos
equipamentos
obrigatórios para os veículos transitarem
em via pública do território nacional.
Sobre esses equipamentos, assinale a
opção certa:
a) Facultativo o uso em caminhões, ônibus e em
microônibus de espelho retrovisor interno,
quando portarem espelhos retrovisores
externos, esquerdo e direito.
b) A circulação do triciclo automotor de cabine
fechada é permitida em vias urbanas e em
rodovias federais, estaduais e do Distrito
Federal.
c) Nos veículos automotores e ônibus elétricos,
não é obrigatório para-choques, dianteiro e
traseiro;
d) Nos veículos automotores e ônibus elétricos,
não é obrigatório protetores das rodas
traseiras dos caminhões;
e) Nos veículos automotores e ônibus elétricos,
não é obrigatório lavador de para-brisa.
10) O Código de Trânsito Brasileiro elenca
quais são os documentos de porte
obrigatório na condução do veículo
automotor em via pública do território
nacional. Assinale a opção que apresenta os
documentos que são de porte obrigatório:
a) Autorização para Conduzir Ciclomotor ACC, Permissão para Dirigir ou Carteira
Nacional de Habilitação – CNH podendo ser
cópia autenticada pelo DETRAN;
b) Cópia ou original do Certificado de Registro e
Licenciamento Anual - CRLV;
c) Sempre que for obrigatória a aprovação em
curso especializado, o condutor deverá portar
sua comprovação até que essa informação
seja registrada no RENACH e incluída, em
campo específico na CNH;
d) Cópia autenticada pela repartição de trânsito
do Certificado de Registro e Licenciamento
Anual – CRLV;
e) Original do CRV Certificado de Registro de
Veiculo;

11)

O Código de Trânsito Brasileiro
determina normas e regras quanto à
Carteira de Habilitação CNH.
Assinale a opção certa:

a) Para ter o direito de habilitar-se, o candidato
precisa ser brasileiro e ter 18 anos
completos;
a) Categoria D é para condutor de veículo
motorizado para transporte de passageiros,
cuja lotação exceda a oito lugares, excluído
o do motorista;
c) Para o condutor habilitar-se na categoria D ou
para conduzir veículo de transporte coletivo
de passageiros, de escolares, de emergência
ou de produto perigoso, o candidato deverá
ser maior de vinte anos, estar habilitado, no
mínimo, há dois anos na categoria B, ou no
mínimo, há um ano na categoria C, quando
pretender habilitar-se na categoria D;
d) Sendo o candidato à habilitação penalmente
imputável, tendo documento de identidade,
mesmo sem saber ler e escrever, poderá
habilitar-se;
e) Categoria B é para condutor de veículo
motorizado, não abrangido pela categoria A,
cujo peso bruto total exceda a três mil e
quinhentos quilogramas e a lotação não
exceda a oito lugares (excluído o do
motorista).
12) No Código de Trânsito Brasileiro estão
previstas as penalidades a que os
infratores serão submetidos quando do
descumprimento deste Código e das
Resoluções do Conselho Nacional de
Trânsito (CONTRAN).
São
penalidades
aplicáveis
pela
autoridade de trânsito, na esfera das
competências estabelecidas neste Código e
dentro de sua circunscrição:
a) Advertência por escrito, retenção do veículo,
multa, remoção do veículo, suspensão do
direito de dirigir, apreensão do veículo;
b) Advertência por escrito, multa, suspensão do
direito de dirigir, apreensão do veículo,
cassação da Carteira Nacional de Habilitação,
cassação da Permissão para Dirigir,
frequência obrigatória em curso de
reciclagem;
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c) Multa, retenção do veículo, remoção do
veículo, recolhimento da Carteira Nacional de
Habilitação;
d) Cassação da Carteira Nacional de Habilitação,
recolhimento da Permissão para Dirigir,
recolhimento do Certificado de Registro,
recolhimento
do
Certificado
de
Licenciamento Anual;
e) cassação da Carteira Nacional de Habilitação,
cassação da Permissão para Dirigir,
frequência obrigatória em curso de
reciclagem,
recolhimento
da
Carteira
Nacional de Habilitação e recolhimento da
Permissão para Dirigir;
13) No Código de Trânsito Brasileiro, estão
previstas as medidas administrativas as
quais os infratores serão submetidos,
quando do descumprimento das normas
deste Código e das Resoluções do Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN).
São medidas administrativas aplicáveis
pelas autoridades de trânsito ou pelos seus
agentes, na esfera das competências
estabelecidas neste Código e dentro de sua
circunscrição:
a) Remoção do veículo, multa, recolhimento da
Carteira Nacional de Habilitação;
b) Retenção do veículo, advertência por escrito,
remoção do veículo, recolhimento da Carteira
Nacional de Habilitação.
c) Remoção do veículo, recolhimento da Carteira
Nacional de Habilitação, apreensão do
veículo.
d) Recolhimento da Permissão para Dirigir,
recolhimento do Certificado de Registro,
recolhimento
do
Certificado
de
Licenciamento Anual do veículo, remoção do
veículo, recolhimento da Carteira Nacional de
Habilitação.
e) Recolhimento da Permissão para Dirigir
advertência por escrito, recolhimento do
Certificado de Registro, recolhimento do
Certificado de Licenciamento Anual,
14)

O Código de Trânsito Brasileiro
determina que constitui infração de
trânsito a inobservância de qualquer
preceito do Código de Trânsito Brasileiro,
da legislação complementar ou das

resoluções do (CONTRAN), sendo o
infrator sujeito às penalidades e medidas
administrativas indicadas em cada artigo.
Sobre isso, assinale a opção certa:
a) Dirigir o veículo com validade da Carteira
Nacional de Habilitação vencida há mais de
um dia: Infração gravíssima, multa,
recolhimento da Carteira Nacional de
Habilitação e retenção do veículo até a
apresentação de condutor habilitado;
b) Dirigir sob a influência de álcool ou de
qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência: infração gravíssima,
multa (dez vezes) o valor da gravíssima,
suspensão do direito de dirigir por 12 (doze)
meses e recolhimento do documento de
habilitação e retenção do veículo até
apresentação de condutor regularmente
habilitado;
c) Deixar o condutor ou o passageiro de usar o
cinto de segurança: Infração gravíssima,
multa e retenção do veículo até colocação do
cinto pelo infrator ;
d) Deixar de guardar distância de segurança
lateral e frontal de 5 metros na via urbana e
50 metros nas rodovias entre o seu veículo e
os demais veículos; considerando-se, no
momento, a velocidade, as condições
climáticas do local da circulação e do veículo:
Infração grave e multa;
e) Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de
parada obrigatória: Infração grave e multa;
15) O Código de Trânsito Brasileiro e as
Resoluções do CONTRAN regulamentam a
classificação da sinalização de trânsito.
Quais são as ordens de prevalência na
sinalização?
a) As ordens do agente de trânsito sobre as
normas de circulação e outros sinais;
b) Verticais, horizontais, dispositivos de
sinalização auxiliar, luminosos, sonoros,
gestos do agente de trânsito e do condutor;
c) Placas, apitos do guarda, verticais, horizontais,
dispositivos de sinalização auxiliar;
d) As indicações dos sinais sobre as demais
normas de trânsito;
e) As indicações do semáforo sobre os demais
sinais;
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16) O Código de Trânsito Brasileiro e as
Resoluções do CONTRAN regulamentam
a classificação da sinalização de trânsito.
Assinale a opção certa quanto aos gestos
do agente de trânsito:
a) Um silvo breve: siga.
b) Três silvos breves: indica parada obrigatória.
c) Um silvo longo: trânsito impedido em todas as
direções.
d) Um silvo longo e um silvo breve: diminua a
velocidade.
e) Três silvos breves: acendam as lanternas.
17) O Código de Trânsito Brasileiro e as
Resoluções do CONTRAN regulamentam
a sinalização de trânsito no território
Brasileiro.
Assinale a opção correta quanto à
sinalização de regulamentação;

a) R-24b Sentido obrigatório;
b) R-26 Siga em frente;
c) R-25b Vire à direita;
d) R-24a Sentido obrigatório;
e) R-25d Siga em frente ou à direita;
18) O Código de Trânsito Brasileiro e as
Resoluções do CONTRAN regulamentam
a sinalização de trânsito no território
Brasileiro.
Assinale a opção certa quanto à
sinalização de advertência:

a) A-11b Junções sucessivas contrárias primeiras
à direita;

b
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b) A-10 Entroncamento oblíquo à direita;
c) A-13b Confluência à direita;
d) A-9 Bifurcação em Y;
e) A-7b Via lateral à direita;
19) O Código de Trânsito Brasileiro e as
Resoluções do CONTRAN regulamentam a
sinalização de trânsito no território
Brasileiro.
Assinale a opção correta quanto à
sinalização de Indicação e sua finalidade:

a) Tem por finalidade informar aos usuários as
condições,
proibições,
obrigações
ou
restrições no uso das vias;
b) Tem por finalidade alertar os usuários da via
para condições potencialmente perigosas,
indicando sua natureza;
c) Tem por finalidade alertar os usuários da via
para condições de infrações de trânsito
passível de multas;
d) Tem por finalidade identificar as vias e os
locais de interesse, bem como orientar
condutores de veículos quanto aos percursos,
aos destinos, às distâncias e aos serviços
auxiliares, podendo também ter como função
a educação do usuário;
e) Tem por finalidade alertar os usuários da via
para condições potencialmente perigosas
quanto a obras e homens trabalhando nas via;
20) O Código de Trânsito Brasileiro e as
Resoluções do CONTRAN regulamentam
as gravidades em quatro categorias,
pontuações e valores das multas em UFIR
e Reais.
Assinale a opção certa:
a) Infração de natureza gravíssima, 5 pontos,
punida com multa de valor correspondente a
180 (cento e oitenta) UFIR, 191,54 (cento e
noventa e um reais e cinquenta e quatro
centavos);
b) Infração de natureza grave, 7 pontos, punida
com multa de valor correspondente a 120
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(cento e vinte) UFIR, 127,69 (cento e vinte e
sete reais e sessenta e nove centavos);
c) Infração de natureza média, 4 pontos, punida
com multa de valor correspondente a 80
(oitenta) UFIR, 85,13 (oitenta e cinco reais e
treze centavos);
d) Infração de natureza leve, 4 pontos, punida
com multa de valor correspondente a 50
(cinquenta) UFIR, 53,20 (cinquenta e três
reais e vinte centavos);
e) Infração de natureza média, 4 pontos, punida
com multa de valor correspondente a 50
(cinquenta) UFIR, 53,20 (cinquenta e três
reais e vinte centavos);
LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir é referência para as questões
de 01 a 03:
ESPERANÇA NA UNIVERSIDADE
O mundo, em inícios do século XXI,
passou por uma imensa desarticulação
ideológica, que incluiu uma enorme dissociação
política e uma desigualdade social maciça.
Frente a essas transformações radicais, a
universidade ainda representa patrimônio
intelectual, independência política e crítica
social. Graças a essas características, a
universidade é a instituição mais bem preparada
para reorientar o futuro da humanidade.
As últimas décadas do século XX causaram
grande desorientação:
• a economia, que foi o orgulho do século XX,
entrou em desaceleração;
• essa economia, que, a princípio, aumentou o
número dos que se beneficiavam do progresso,
passou a ser instrumento da mais brutal
desigualdade entre os seres humanos já vista na
história;
• os partidos políticos, quer de direita quer de
esquerda, deixaram de gerar esperança;
• a democracia, que havia sido criada para os
estados-cidade, tendo resistido por mil anos,
passou a se mostrar saturada e incompetente.
Isso se deu num tempo em que um presidente
eleito em um país, pequeno ou grande, tem poder
sobre todo o planeta e sobre os séculos futuros,
em termos das decisões tomadas por ele;

• as religiões, que sempre foram guardiãs da
cultura, sentem-se agora incapazes de frear o
avanço brutal do individualismo;
• as empresas, que antes criavam empregos,
passaram a destruir empregos;
[...]
Resta pouca esperança de que um novo
sistema global de ideias venha a ser criado para
renovar a crença na utopia de um mundo em que
o sonho humano de progresso tecnológico se alie
à liberdade e à igualdade. Essa crença implicava
confiança nos políticos, nos líderes religiosos e
nos juízes, de quem se esperava a invenção de
meios para a criação de coalizões entre os seres
humanos. No entanto, se examinarmos as
instituições que sobreviveram ao longo desses
últimos mil anos, podemos ainda nos permitir ter
esperanças, se voltarmos nosso olhar para a
universidade.
Para que a universidade seja um
instrumento de esperança, entretanto, é
necessário que ela recupere esperança nela
própria. Isso significa compreender as
dificuldades e as limitações da universidade,
bem como formular uma nova proposta, novas
estruturas e novos métodos de trabalho. Lutar
pela defesa da universidade significa lutar pela
transformação da universidade.
(Cristovam Buarque. A Universidade numa encruzilhada)
FONTE: Ministro da Educação do Brasil. Trabalho
apresentado na Conferência Mundial de Educação
Superior + 5, UNESCO, Paris, 23-25 de junho de 2003.
Disponível
em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue0000
35.pdf. Acesso em: 20/02/2014

21) Qual das alternativas abaixo não
representa uma consideração apropriada
do texto base:
a) Apesar da imensa desarticulação ideológica,
marcada pela dissociação política e
desigualdade social, ocorridas no início do
século XXI, a universidade ainda é
considerada a instituição melhor preparada
para reorientar a humanidade.
b) Algumas das desorientações que marcam o
século XX, segundo o autor, seriam: a
economia, que entrou em desaceleração; os
partidos políticos, que deixaram de gerar
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esperanças;
as
ideologias,
que
se
enfraqueceram.
c) Segundo o autor, a solução para que a
universidade seja um instrumento de
esperança está na sociedade, no papel que
cada
cidadão
pode
desempenhar,
considerando
sua
atuação
junto
à
universidade.
d) Segundo o autor, está na própria instituição
universitária os esforços para que a
universidade seja um instrumento de
esperança.
e) O autor finaliza o texto afirmando que lutar
pela defesa da universidade significa lutar
pela transformação da universidade.
22) Na sentença “Para que a universidade seja
um instrumento de esperança, entretanto,
é necessário que ela recupere esperança
nela própria.”, é possível afirmar que as
conjunções
sublinhadas
estabelecem,
respectivamente, relação semântica de:
a)
b)
c)
d)
e)

finalidade - oposição
conclusão - contradição
contradição - adição
causa - consequência
explicação - concessão

23) Observe, em destaque no texto, os
seguintes enunciados “Frente a essas
transformações” e “Graças a essas
características”. Sobre essas expressões, é
possível afirmar:
I. “Frente a essas transformações” retoma:
dissociação política e uma desigualdade
social maciça.
II. “Graças a essas características” retoma: “a
universidade ainda representa patrimônio
intelectual, independência política e crítica
social”.
III. Tanto em “essas transformações” quanto
em “essas características”, tem-se o mesmo
referente: dissociação política e uma
desigualdade social maciça.

c) I, II e III
d) I e III
e) Somente a III
24) Quanto à colocação pronominal, quais
estão corretas:
I. Afinal, lhe convidaram ou não para a
festa?
II. Quando me comunico com os
supervisores, procuro agir com
profissionalismo.
III. Todos se sentem prejudicados quando há
atrasos no pagamento do salário.
Não preocupe-se com as tarefas menos
prioritárias.
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas:
I e II
II e IV
II e III
I e IV
II e IV

25) Abaixo, há um breve resumo do texto
‘Feedback e crítica: qual a diferença”, do
autor Bernt Entschev (publicado na Gazeta
do povo on line – 29/12/2013), porém os
trechos do resumo estão desordenados.
Observe a ordem lógica do texto:
( ) Enquanto que a crítica focaliza o erro
cometido pelo funcionário.
( ) O autor afirma que o feedback tende a
oferecer alternativas para melhorar o que
não está bom.
( ) O texto “Feedback e crítica: qual a
diferença”, do autor Bernt Entschev,
publicado no Jornal Gazeta do Povo On
line, tem como objetivo discutir acerca da
diferença entre feedback e crítica,
procurando
mostrar qual dos dois
procedimentos é o mais interessante para a
motivação dos funcionários.
( ) Por fim, o autor considera que o feedback
focaliza a situação, enquanto a crítica
focaliza o indivíduo.

Estão corretas:
a) Somente a I
b) I e II

A ordem que melhor representa a ordem
lógica do texto é:
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a) III – I – II - IV
b) III – I – II – IV
c) II – III – I - IV
d) II – I – IV - III
e) III – II – I - IV
MATEMÁTICA
26) Considerando um trajeto de 225 km
saindo de Paranaguá até Ponta Grossa,
quantos litros serão gastos com um veículo
que faz em média 12 km/l para ir e voltar?
a)
b)
c)
d)
e)

18,75 litros
37,50 litros
38,00 litros
42,50 litros
44,50 litros

27)
Considerando um trajeto de 225 km
saindo de Paranaguá até Ponta Grossa,
com um veículo que faz em média 10 km/l e
que possui um tanque com capacidade de
50 litros. Pede-se:
 Quantidade de litros necessários para
completar o tanque ao chegar em
Paranaguá;
 Valor do abastecimento, sabendo-se que
o litro de combustível é de R$ 2,50 e que
o mesmo saiu com o tanque totalmente
cheio.
a)
b)
c)
d)
e)

45,00 litros e R$ 112,50
52,50 litros e R$ 131,25
58,00 litros e R$ 145,00
59,00 litros e R$ 147,50
59,50 litros e R$ 148,75

28)
Um veículo com capacidade de tanque
de 100 litros está indicando no marcador
de combustível ¾. Quantos litros foram
gastos e quanto litros há ainda no seu
tanque?
a)
b)
c)
d)
e)

75 litros gastos e 25 litros no tanque
55 litros gastos e 45 litros no tanque
50 litros gastos e 50 litros no tanque
45 litros gastos e 55 litros no tanque
25 litros gastos e 75 litros no tanque

29)

O
)

a)
b)
c)
d)
e)

valor

da

expressão

(

é igual a:

-8
8
7
-7
6

30)
Há necessidade de licitar um valor
para atender a frota de 10 veículos da
instituição. Sabe-se que em média mensal,
3/5 da frota é posta em manutenção, com
um custo médio unitário de R$ 535,25.
Qual o valor mínimo a ser licitado para
atender a frota durante 14 meses e meio?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 36.585,75
R$ 37.235,25
R$ 46.566,75
R$ 46.585,75
R$ 47.235,25

CONHECIMENTOS GERAIS/
ATUALIDADE E ECA
31. A evolução das diversas formas de
transmitir dados, como a televisão, o
rádio, computador, o GPS e a Internet
marcou uma série de alterações sociais,
econômicas e políticas na sociedade e
alterou profundamente a face do mundo.
O
aparecimento
do
WWW
(World Wide Web)
e
da
CNN
(Cable News Network) iniciou um período
em que o espectador tem acesso à
informação em primeira mão, sem filtros
de qualquer gênero, possibilitando, muitas
vezes, o acesso à informação/situação em
tempo real.
O texto acima se refere a:
a)
b)
c)
d)
e)

Revolução da Informação.
Revolução Industrial.
Revolução Científica.
Revolução Cultural.
Revolução Tecnológica.
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32) Nasceu através do decreto 848 de 11 de
Outubro de 1890, editado pelo Governo
Provisório da República, imbuído de poder
expresso
de
decretar
a
inconstitucionalidade das leis; dando
origem ao controle jurisdicional da
constitucionalidade
da
legislação,
tornando-se o órgão máximo da justiça
brasileira. Estamos nos referindo ao:
a) STJ – Supremo Tribunal de Justiça.
b) STF – Supremo Tribunal Federal.
c) STE – Supremo Tribunal Eleitoral.
d) TST - Tribunal Superior do Trabalho.
e) STM - Supremo Tribunal Militar.
33) O Art. 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA estabelece que “É dever
da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação,
ao esporte,
ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.” E no seu Parágrafo único

letra ‘d’ reforça que a garantia de
prioridade
compreende:
“destinação
privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.”

Consideramos que em uma determinada
Prefeitura Municipal sobrou dinheiro nos
cofres públicos, portanto, de acordo com
o princípio da prioridade absoluta, a
administração municipal deveria aplicar
esse recurso na construção de:
a)
b)
c)
d)
e)

A tragédia revela uma perda do cinema
brasileiro, pela morte a facadas, aos 80 anos,
de:
a) Eduardo Coutinho.
b) Silvio de Abreu.
c) Vladimir Herzog.
d) Tim Lopes.
e) Antonio Sérgio Firmino.
35) Considerando as seguintes afirmativas
sobre a estrutura política que compõe, o
governo do Estado do Paraná:
I. três poderes: o executivo, representado
pelo
governador;
o legislativo,
representado pela Assembleia Legislativa
do Paraná; e o judiciário, representado
pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná e outros tribunais e juízes.
II. o Poder
Legislativo
é
unilateral,
constituído pela Assembleia Legislativa do
Paraná, composto por 54 deputados, que
são eleitos a cada quatro anos.
III. a maior corte do Poder Judiciário
paranaense é o Tribunal de Justiça do
Estado
do
Paraná,
composto
por desembargadores e os juízes de direito.
Estão corretas:
a) somente as alternativas I e III.
b) somente a alternativa I.
c) todas as alternativas.
d) nenhuma das alternativas.
e) somente as alternativas II e III.

creches;
casas populares;
campos de futebol;
academias ao ar livre;
postos de saúde.

34) Veja esta notícia que circulou na mídia em
fevereiro de 2014.
“O cineasta que foi morto a facadas neste
domingo (01/02/14) no apartamento onde
morava, no Rio – era um dos maiores
documentaristas do mundo. A morte dele é
uma tragédia para o cinema brasileiro.”
(Fonte: g1.globo.com)
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