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QUESTÃO 3____________________________________
A primeira oração do texto expressa uma ideia de:
a) Causa
b) Conseqüência
c) Tempo
d) Condição
e) Modo

PORTUGUÊS
TEXTO I
OPERAÇÃO NANA-NENÊ
Se o seu filho passa muito bem o dia inteiro acordado,
relaxe. Não se desgaste como se precisasse seguir uma
cartilha. Já se ele é do tipo que briga com o sono — ainda
mais à luz do dia — e dá todos os sinais de sair fatigado
dessa guerra, crie rituais.
Apele para um banho, cantigas, histórias ou mesmo uma
boa conversa acompanhada de um cafuné. "É bom que a
criança tire a soneca sempre no mesmo lugar e no mesmo
horário", ensina a enfermeira obstetra Márcia Regina da
Silva, da Maternidade São Luiz, em São Paulo. "Mas
procure manter o ambiente mais claro para que ela
perceba a diferença entre dia e noite e para evitar que
esse descanso ultrapasse duas horas de duração." Márcia
também sugere que esse repouso aconteça antes das 15
horas, para não atrapalhar o mais fundamental dos sonos
— o noturno.
( Revista Saúde, edição Outubro / 2011)

QUESTÃO 4_____________________________________
“Sugere” ( linha 14) pode ser substituído por:
a) Afirma
b) Recomenda
c) Proíbe
d) Nega
e) Ajuda
QUESTÃO 5____________________________________ _
Assinale a alternativa cuja concordância verbal esteja
correta:
a) Um de vocês sairão vencedor.
b) Muitos de nós passaremos no teste.
c) O povo aplaudiam de pé o espetáculo.
d) Eu e ele entregareis o trabalho no prazo marcado pelo
chefe.
e) Ele e tu quiseste sair mais cedo.

QUESTÃO 1_____________________________________
Após ler o texto assinale a alternativa correta:
a) O texto orienta o leitor a criar rituais para o filho insone
durante o dia dormir.
b) O texto orienta o leitor ao descaso com o fato de um
filho brigar com o sono.
c) O texto orienta o leitor a deixar o filho dormir o tempo
que quiser.
d) O texto orienta o leitor a dormir bem.
e) O texto orienta o leitor a deixar que o filho repouse
durante 15 horas.

QUESTÃO 6_____________________________________
Assinale a alternativa que completa os espaços em
branco:
Ontem ele_________na discussão que os rapazes
___________acalorada depois da reunião.
a) Interviu – manteram
b) Interveio – manteram
c) Interviu – mantiveram
d) Interveio – mantiveram
e) Interveio – manterão

QUESTÃO 2_____________________________________
Assim como “relaxe” ( linha 02) estão corretamente
grafadas as palavras da alternativa:
a) Cochear, pechinchar, coxilo.
b) Tacho, pechinchar, cochicho.
c) Achatado, pexinxar, tacho.
d) Coxixo, Muxoxo, Coxear
e) Cochilo, Cochicho, Muxoxo.

QUESTÃO 7_____________________________________
Ela disse__________após ter recebido as
carteiras__________ao documento que recebera das
mãos do carteiro.
a) Obrigado – anexo.
b) Obrigada – anexas
c) Obrigado – anexos
d) Obrigada – anexa
e) Obrigada – anexos
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QUESTÃO 8_____________________________________
Assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente
acentuadas:
a) Paraíba, conseguí-lo, traí-lo
b) Cajú, baú, baurú
c) Países, traí-lo, possuí-lo
d) Juíz, País, raízes
e) Raízes, ruim, País
QUESTÃO 9_____________________________________
Assinale a alternativa em que se destacou adjetivo:
a) Fizeste um belo trabalho.
b) Eu o vi sentado na porta de casa.
c) O bicho aproximou-se devagar.
d) Estás com dores fortes assim?
e) Nunca o vira tão apavorado como naquele instante!
QUESTÃO 10____________________________________
Assinale a alternativa que completa os espaços em
branco:
O caixa do Banco pediu para_______ficar na fila e logo
em seguida ele_____atenderia sem que precisasse
deixar alguém fazer isso por _____.
a) eu – me – me
b) eu – mim – mim
c) mim – me – mim
d) mim – me – me
e) eu – me – mim

MATEMÁTICA

QUESTÃO 12____________________________________
Cada quarto da ala de oncologia de um hospital tem
4,3m por 3,8m, já incluindo a espessura das paredes.
Sendo 20 o número de quartos dessa ala, qual a área
ocupada por essa ala, no hospital?
a) 8,1 m²
b) 16,2 m²
c) 326,8 m²
d) 12,5 m²
e) 286 m²
QUESTÃO 13____________________________________
Um certo medicamento deve ser ingerido na quantidade
de 4 mg por quilograma de massa corporal. Cada gota
desse medicamento 8 mg do remédio. Quantas gotas
desse remédio devem ser prescritas a um paciente com
120 kg de massa corporal?
a) 24 gotas
b) 48 gotas
c) 20 gotas
d) 40 gotas
e) 60 gotas
QUESTÃO 14____________________________________
Renata foi à feira e gastou em verduras 2/7 da quantia
que levou. A seguir, gastou 3/5 da quantia em frutas.
Sabendo-se que Renata levou R$ 1.225,00, quanto
trouxe de troco da feira?
a) R$ 140,00
b) R$ 100,00
c) R$ 50,00
d) R$ 60,00
e) R$ 525,00

QUESTÃO 11____________________________________
Um piloto de fórmula 1 faz teste com um carro em uma
pista cuja extensão total é de 9,75 km. Mantendo uma
velocidade constante, ele já percorreu 2.850 m. Quantos
metros ainda faltam para ele completar a 3ª volta nessa
pista?
a) 26.400m
b) 29.250m
c) 9.750m
d) 26.890m
e) 15.830m
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QUESTÃO 15____________________________________
Através de uma pesquisa de mercado constatou-se que
2000 pessoas consomem os produtos da marca X ou Y e
250 pessoas consomem produtos oriundos de outras
marcas. O produto da marca X é usado por 1 200
pessoas, da marca Y por 1 300 pessoas e 500 pessoas
usam os produtos oriundos das marcas X e Y ao mesmo
tempo. Pode-se afirmar que o total de pessoas
consultadas nessa pesquisa vale:
a) 2 250
b) 5 250
c) 2 250
d) 2 000
e) 3 050

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 16____________________________________
Com o objetivo de instituir uma Polícia Comunitária em
favelas como forma de combater quadrilhas que as
controlavam, a Secretaria Estadual de Segurança Pública
do Rio de Janeiro instituiu a UPP. Marque a alternativa
que indica o significado da palavra UPP.
a) Unidade de Polícia de Prevenção
b) Unidade de Polícia Paralela
c) Unidade de Polícia Preparada
d) Unidade de Polícia Preventiva
e) Unidade de Polícia Pacificadora
QUESTÃO 17____________________________________
Em 26 de outubro de 2011, o Ministro do Esporte, em
reunião com a presidente Dilma Rousseff e o presidente
do seu partido, Renato Rabelo, pediu demissão após
denúncias de envolvimento em desvios de verbas em
sua pasta. Marque a alternativa que indica o nome deste
ministro.
a) Pedro Novais
b) Orlando Silva
c) Nelson Jobim
d) Antônio Palocci
e) Wagner Rossi

www.universidadepatativa.com.br |

QUESTÃO 18____________________________________
De acordo com dados do último Censo Demográfico do
IBGE (2010), a população do município do Cedro está:
a) Entre 10 mil e 20 mil habitantes
b) Abaixo de 10 mil habitantes
c) Entre 21 mil e 25 mil habitantes
d) Entre 26 mil e 30 mil habitantes
e) Acima de 30 mil habitantes
QUESTÃO 19____________________________________
Nos últimos 40 anos a quantidade de água de qualidade
disponível para cada habitante do mundo caiu mais de
35% e hoje, cerca de 1,4 bilhão de pessoas não têm
acesso a água limpa. O problema é tão sério que,
segundo previsões da ONU, até o ano de 2020 a Terra
poderá enfrentar séria carência de água doce caso não
sejam tomadas providências urgentes para proteger os
mananciais existentes.

De acordo com o gráfico acima, a maioria dos recursos
hídricos do Brasil estão concentrados na Região:
a) Norte
b) Nordeste
c) Sudeste
d) Sul
e) Centro Oeste
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QUESTÃO 20____________________________________
Lixo é todo e qualquer material proveniente das
atividades humanas, que não serve mais e, por isso, é
jogado fora. O lixo é produzido tanto em aglomerações
urbanas quanto em zonas rurais. Nos últimos cinco anos
a coleta seletiva e a reciclagem de lixo cresceram 70% no
Brasil, que é o maior reciclador de latas de alumínio do
mundo. Os três Rs (erres), que podem fazer uma enorme
diferença para o bolso e para o meio ambiente,
significam:
a) Reduzir, replantar e reparar
b) Reciclar, recompor e reaprender
c) Reduzir, reutilizar e reciclar
d) Recusar, reduzir e racionar
e) Reparar, recusar e reciclar

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21__________________________________ __
Em relação às normas de circulação, assinale a
alternativa incorreta:
a) Quando houver faixa de pedestres e semáforo, as
travessias deverão ser feitas nas faixas de segurança, sob
sinal favorável.
b) Em vias urbanas, pedestres devem utilizar calçadas e
passeios.
c) Ciclistas desmontados, empurrando suas bicicletas,
são considerados pedestres.
d) Quando houver faixa de pedestres, mas não houver
semáforo, veículos terão preferência sobre pedestres.
e) Quando não houver faixa, nem sinalização, o
pedestre deverá aguardar na calçada pelo momento
oportuno e atravessar a via na menor distância
possível.
QUESTÃO 22___________________________________ _
Sempre que se envolver em acidente ou presenciar
acidente de terceiros, com vítimas, é obrigação do
condutor, exceto:
a) Providenciar socorro imediato para as vítimas.
b) Sinalizar a área evitando novos acidentes
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c) Avaliar a situação dos acidentados e prestar
pessoalmente os primeiros socorros às vítimas
enquanto aguarda a equipe especializada.
d) Discutir com as autoridades dificultando a ação.
e) Avisar a autoridade de trânsito e permanecer no
local.
QUESTÃO 23____________________________________
O motorista envolvido em acidente de trânsito,
considerado culpado, além da punição deverá prestar
exames de aptidão física e mental, primeiros socorros
e mais:
a) Apenas a prova de Legislação escrita
b) Somente curso de reciclagem sobre legislação
c) Apenas exame de vista
d) Curso de reciclagem, exame teórico e de direção
veicular
e) Somente exame físico
QUESTÃO 24__________________________________ __
Em vias urbanas é proibido buzinar no horário entre:
a) 20:00 e 06:00 horas
b) 18:00 e 06:00 horas
c) 18:00 e 22:00 horas
d) 21:00 e 06:00 horas
e) 22:00 e 06:00 horas
QUESTÃO 25_________________________________ ___
A CNH categoria “D” permite dirigir todos os veículos
das categorias B e C e veículos de passageiros sem
reboque com lotação maior que 8 lugares. São
exigências para habilitação na categoria D, exceto:
a) Ser habilitado na categoria “C”, por pelo menos 01
ano, ou no mínimo, 02 anos na categoria “B”.
b) Ter somente 18 anos e ser aprovado em exame de
aptidão física e mental.
c) Não ter sido multado por infração grave ou
gravíssima nem ser reincidente em multa por infração
média nos últimos 12 meses.
d) Realizar curso prático de 15 horas/aulas e teste de
direção veicular.
e) Ter mais de 21 anos e ser aprovado em exame de
aptidão física e mental.
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QUESTÃO 26__________________________________ __
Dirigir exige grande responsabilidade. O condutor deve
estar sempre atento e utilizar as duas mãos, dominando
totalmente o veículo. Assinale a alternativa que não
apresenta conduta correta do condutor:
a) Não trafegar em pistas sinalizadas como exclusivas para
outros tipos de veículos.
b)Conduzir o veículo pelo lado esquerdo das vias, salvo
em situações justificadas e devidamente sinalizadas.
c)Não arrancar bruscamente e manter distância de
segurança lateral e frontal dos demais veículos e do bordo
da pista.
d)Lembrar sempre que a distancia segura entre um
veículo e outro depende da velocidade, do tipo de piso e
das condições locais do trânsito.
e)Em vias com faixas de mesmo sentido, as da direita
são destinadas aos veículos mais lentos e de maior
porte.
QUESTÃO 27__________________________________ __
O condutor que transportar passageiros no
compartimento de carga será punido com:
a)Multas apenas
b)Apenas retenção do veículo.
c)Suspensão da CNH por 15 dias
d)A encampação do veículo
e)Multa, apreensão e remoção do veículo
QUESTÃO 28___________________________________ _
Fazer ultrapassagens
em curvas e aclives sem
visibilidade é conduta errada do condutor de veículo. A
punição é:
a)Uma advertência
b)Apreensão do veículo e multa
c)Remoção do veículo
d)Multa
e)Multa e retenção do veículo

d)Aos primeiros sinais de cansaço, parar em lugar
seguro
e)Nos declives acentuados ou longos, jamais descer
desengrenado. Usar sempre freio motor, utilizando
para descer a mesma marcha que usaria para subir.
QUESTÃO 30_________________________________ ___
O primeiro atendimento que é feito no local de um
acidente de trânsito tem como objetivo:
a) Auxiliar a vítima e evitar graves consequências no
atendimento e no transporte
b) Manter a vítima viva, sem se preocupar com as
consequências.
c) Fazer ocorrência policial evitando-se ir à delegacia
d) Evitar problemas com o DETRAN
e) Socorrer a vítima evitando despesas hospitalares
QUESTÃO 31
O que fazer ao constatar que a vítima sofreu uma
fratura exposta?
a) Empurrar o osso para dentro e fazer um curativo
b) Colocar bebida para desinfetar o ferimento
c) Colocar água gelada e aguardar a ambulância
d) Observar se a vítima está respirando, imobilizar o
membro e acalmar a vítima
e) Puxar o membro a fim de botar no lugar
QUESTÃO 32
Para um melhor convívio no trânsito precisamos fazer
uma autoavaliação das nossas atitudes .A educação é
imprescindível e é no trânsito que algumas pessoas
descarregam seus problemas pessoais. São qualidades
de um cidadão e consequentemente de um bom
condutor, exceto:
a) Respeitar o direito das outras pessoas
b) Evitar confrontos e comportamentos agressivos
c) Não conhecer as normas de trânsito
d) Preservar o patrimônio público
e) Cultivar a bondade, tolerância e solidariedade

QUESTÃO 29__________________________________ __
Dirigir em estradas e rodovias exige uma experiência
completamente diferente de dirigir em trânsito urbano.
Em rodovias algumas recomendações devem ser
seguidas, exceto:
a)Revisar o veículo após a viagem
b)Consultar o guia rodoviário
c)Não descuidar da sinalização
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QUESTÃO 33
O progresso trouxe os veículos e hoje dependemos
deles para quase tudo.Os veículos que apresentam
maior grau de poluição do ar são:
a) Os que utilizam o sistema elétrico
b) Os movidos a força humana
c) Os movidos a força animal
d) Os que utilizam a gasolina e o diesel
e) Os que utilizam gás natural
QUESTÃO 34
“Os freios param as rodas mas são os pneus que param
o veículo”. Os pneus devem ser constantemente
verificados pelo proprietário ou condutor do veículo. É
importante o estado de conservação dos pneus:
a) Para oferecer maior conforto aos passageiros
b) Para economizar combustível
c) Para conservação das pistas de rolamento
d) Para evitar o fenômeno de aquaplanagem, garantindo
a aderência adequada do veículo ao solo.
e) Para facilitar a marcação da quilometragem
QUESTÃO 35
Infração de trânsito é qualquer desobediência às leis e
normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro,
resolução e portarias. As infrações são classificadas de
acordo com a gravidade .Nas infrações na direção do
veículo o responsável é:
a) O condutor e o proprietário do veículo
b) O condutor
c) Os responsáveis pelo condutor habilitado
d) O proprietário do veículo
e) O passageiro habilitado.

QUESTÃO 37
Penalidades são sanções impostas aos infratores,
aplicadas pelo DETRAN, polícia Rodoviária e outros
órgãos com jurisdição sobre a via. A penalidade por
estacionar sobre calçadas ou faixas de pedestres é:
a) Apreensão da CNH e multa
b) Apreensão do veículo e multa
c) Remoção do veículo e multa
d) Somente multa
e) Advertência e multa.
QUESTÃO 38
Um atendimento de emergência prestado de qualquer
jeito, sem o uso de técnicas corretas ao invés de
ajudar, pode prejudicar a vítima, agravando o seu estado
provocando danos irreversíveis ou até a morte. Quando
a equipe especializada em socorro chegar deve ser
informada, exceto:
a) Descrição da ocorrência
b) Condições do Trânsito local
c) Primeiros socorros que foram aplicados
d) Categoria da CNH das vítimas
e) Situação das vítimas e outras informações que
chegarem ao seu conhecimento sobre o acidente
QUESTÃO 39
São
equipamentos
obrigatórios
nos
veículos
automotores:
a) Pára-choques dianteiros e traseiros.
b) Espelhos retrovisores, interno e externo.
c) Sistema de ar condicionado para conforto do condutor.
d) Cinto de segurança para todos ocupantes do veículo.
e) Lanternas de freio de cor vermelha.

QUESTÃO 36
Desobedecer aos sinais de regulamentação significa
infringir as normas de trânsito e, portanto estar sujeito
a penalidades e medidas administrativas. O tipo de
sinalização que prevalece sobre os demais é:
a) Dos funcionários da Prefeitura.
b) Dos condutores de veículos.
c) Do agente de trânsito.
d) Do passageiro.
e) Dos pedestres para atravessar a rua.
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QUESTÃO 40
A grande concentração de veículos, em centros
urbanos, está fazendo com que a poluição atinja níveis
muito acima dos toleráveis. Os veículos movidos a óleo
diesel emitem forte poluição característica de:
a) Ozônio
b) Gás Carbônico
c) Vapor d’agua
d) Fumaça preta
e) Etanol

________________________________
Assinatura do Candidato
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