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QUESTÃO 3____________________________________
A primeira oração do texto expressa uma ideia de:
a) Causa
b) Consequência
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 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 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
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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
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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 a Carteira Nacional de Habilitação categoria
“D” é incorreto afirmar:
a) É necessário ter mais de 21 anos e ser aprovado em
exames de aptidão física e mental.
b) Permite dirigir todos os veículos das categorias B e C, e
veículos de passageiros sem reboque com lotação maior
que oito lugares.
c) Ser habilitado na categoria “C” por pelo menos um
ano, ou no mínimo, dois anos na categoria “B”.
d) Habilita a conduzir veículos de 2 ou 3 rodas como
motocicleta.
e) Exige do candidato não ter sido multado por infração
grave ou gravíssima, nem ser reincidente em multa por
infração média nos últimos 12 meses.

c) Usar carteira Nacional de Habilitação de qualquer
categoria, não importando o veículo.
d) Veículo em bom estado de funcionamento e
conservação.
e) Estar com o número de passageiros e o volume de
carga compatível com a capacidade do veículo e com a
CNH.
QUESTÃO 23___________________________________ _
Conduzir defensivamente é dirigir de forma a evitar
acidentes ou diminuir as consequências de acidentes
inevitáveis, apesar das condições adversas, dos erros e
da irresponsabilidade de outros condutores ou
pedestres. O transporte de cargas pode transformar-se
em uma condição adversa comprometendo a segurança.
São causas mais comuns de acidentes , exceto:
a) Carga mal distribuída, mal embalada ou acondicionada
inadequadamente.
b) Desconhecimento do tipo de carga e das suas
características.
c) Transporte de passageiros no compartimento de carga.
d) O volume e o peso devem ser compatíveis com a
capacidade do veículo.
e) Falha na imobilização e amarração dos volumes dentro
do compartimento de cargas.
QUESTÃO 24___________________________________ _
Os sinais de trânsito são usados para orientar, advertir e
disciplinar a circulação dos elementos do trânsito ao
longo das vias. O objetivo da sinalização de
regulamentação é:
a) Informar a condição do veículo.
b) Informar restrições, obrigações e proibições no uso da
via.
c) Informar a penalidade por imprudência cometida.
d) Informar a ausência de fiscalização constante
e) Informar a condição de pedestres.

QUESTÃO 22____________________________________
As normas de conduta definem comportamentos
corretos dos usuários das vias terrestres, principalmente
dos condutores de veículos. São regras fundamentais
para o trânsito, exceto:
a) Estar emocionalmente equilibrado, bem disposto e
sóbrio.
b) Estar convenientemente calçado.
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QUESTÃO 25__________________________________ __
Em caso de acidentes é obrigação de todos prestar
auxílio desde que não corra risco pessoal. Ao socorrer
corretamente uma vítima de acidente, deve-se levar em
consideração em primeiro lugar:
a) Uma lesão no crânio.
b) Sangramento
c) Uma fratura
d) Uma possível parada cardíaca
e) A obstrução das vias aéreas.
QUESTÃO 26____________________________________
Não é considerado infração:
a) Dirigir sob efeito de tranquilizantes.
b) Dirigir na contramão.
c) Parar o veículo em local proibido.
d) Dirigir somente com uma mão no volante e a outra
segurando o celular no ouvido.
e) Dirigir na velocidade permitida.
QUESTÃO 27__________________________________ __
Para evitar problemas no trânsito você deve:
a) Mostrar que o carro é propriedade da prefeitura.
b) Ser educado, conhecer e obedecer as normas do
trânsito.
c) Trocar sempre de carro.
d) Buzinar sempre para evitar acidentes
e) Sair sempre na frente.
QUESTÃO 28___________________________________ _
Em relação à Direção Hidráulica é incorreto afirmar:
a) A direção hidráulica se encarrega do trabalho pesado e
deixa para o motorista apenas a função de indicar o rumo.
b) O conjunto de direção hidráulica dispensa cuidados do
motorista já que não é necessário verificar o nível de
fluído.
c) O método convencional não possui assistência
hidráulica, o motorista faz todo o esforço para a direção
virar de um lado para o outro.
d) A finalidade da direção hidráulica é atenuar o esforço
do motorista, que passa a comandar a parte mecânica
com maior facilidade, uma vez que o maior trabalho é
feito hidraulicamente.
e) A função básica do sistema de direção é transformar o
giro do volante em um movimento lateral das rodas
dianteiras, definindo a trajetória do veículo.
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QUESTÃO 29____________________________________
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro o uso de
luzes no veículo obedecerá as seguintes determinações,
exceto:
a) O condutor manterá acesos os faróis do veículo,
utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos
túneis
providos
de
iluminação
pública.
b) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta,
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao seguí-lo.
c) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de
posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou
cerração.
d) O condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações ou
situações de emergências.
e) Durante o dia, em circulação, o condutor manterá
acesa a luz da placa.
QUESTÃO 30____________________________________
Assinale a alternativa que não indica cuidado na
conservação dos pneus:
a) Realize sempre alinhamento a cada seis meses em seu
veículo.
b) Faça rodízio dos pneus.
c) Nada de excesso de carga, verifique no manual a carga
máxima permitida.
d) Os pneus devem ser calibrados semanalmente ou de
acordo com as instruções do fabricante.
e) O balanceamento das rodas deve ser efetuado a cada
dois anos ou a cada 30.000 km para evitar desconforto ao
dirigir.
QUESTÃO 31
O sistema de freios constitui uma das partes mais
importantes e vitais de um veículo. Para alcançar maior
vida útil dos freios você deve:
a) Frear bruscamente.
b) Ficar acelerando e freando constantemente.
c) Manter velocidade adequada, freando suavemente.
d) Fazer a troca do fluido dos freios mensalmente.
e) Não frear.
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QUESTÃO 32
Quando seu veículo necessitar de conserto você deve:
a) Procurar a oficina de um parente.
b) Procurar a oficina especializada e autorizada para o
serviço.
c) Procurar a oficina mais próxima da prefeitura.
d) Procurar a oficina de preço menor.
e) Procurar a oficina de um amigo.

QUESTÃO 36
Em caso de incêndios quando a roupa da vítima estiver
em chamas o procedimento correto é:
a) Aguardar a equipe especializada.
b) Jogar muita água.
c) Sair à procura de um extintor.
d) Abafar com lonas de borracha.
e) Abafar as chamas com toalhas ou cobertores.

QUESTÃO 33
O sistema responsável pelo movimento das rodas
dianteiras, lateralmente, mantendo o veículo na direção
desejada pelo motorista é:
a) Suspensão
b) Freios
c) Direção
d) Rodagem
e) Transmissão

QUESTÃO 37
Dirigir defensivamente é conduzir de modo a evitar
acidentes independentes das atitudes de outros
condutores. A responsabilidade de uma direção
defensiva é:
a) Do DEMUTRAN
b) Do Código de Trânsito Brasileiro
c) Do condutor
d) Das estradas
e) Da polícia

QUESTÃO 34
No Brasil existem motores que funcionam com gasolina,
álcool, diesel e outros. Para funcionar bem o motor
precisa de combustível de boa qualidade. São
recomendações importantes para não danificar o motor,
exceto:
a) Utilizar o combustível correto.
b) Abastecer em postos de confiança. Combustíveis muito
baratos podem ser adulterados.
c) Trocar os filtros de ar e combustível dentro dos
períodos recomendados.
d) Usar sempre combustível aditivado, segundo os
fabricantes, é mais econômico.
e) Evitar andar com o tanque sempre na reserva.
QUESTÃO 35
O sistema do veículo responsável pela sinalização é:
a) Sistema de direção
b) Sistema de freios
c) Sistema de suspensão
d) Sistema de transmissão
e) Sistema elétrico
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QUESTÃO 38
O veículo que tem prioridade de passagem é:
a) Veículo que transporta estudante.
b) Caminhão
c) Ônibus
d) Ambulância
e) Motocicleta
QUESTÃO 39
O Código de Trânsito Brasileiro prevê
natureza:
a) Gravíssima, média e leve.
b) Grave, média e moderada.
c) Gravíssima, grave e leve.
d) Gravíssima, pesada, média e leve.
e) Gravíssima , grave. média e leve.

infrações de
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QUESTÃO 40
Se na CNH o uso de lentes é obrigatório e você não está
usando, sua infração é considerada:
a) Grave
b) Gravíssima
c) Leve
d) Moderada ou simples
e) Média.

________________________________
Assinatura do Candidato

www.universidadepatativa.com.br |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2011

7

