FUNDAÇÃO AJURI
CONCURSO EMHUR - 2012

INSTRUÇÕES
• O candidato receberá do fiscal:
o Um caderno de prova contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha.
o Uma folha de respostas personalizada para a Prova Objetiva;
• Ao ser autorizado, verifique no caderno de prova se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo
inclui a marcação da folha de respostas (Prova Objetiva).
• Somente após decorridas 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da prova, será permitido levar o caderno de
prova.
• Após o término da prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal a folha de respostas. Somente esta
deve ser assinada.
• Os dois últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
• Se você precisar de algum esclarecimento, fale com o fiscal ou solicite a presença do responsável pelo local.
• Verifique se seus dados estão corretos na folha de respostas. Em caso de erro, solicite ao fiscal que efetue as correções na
Ata da Prova.
• Assine seu nome no local indicado na folha de respostas.
• Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• A folha de respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados
às respostas, sob pena de anulação da prova objetiva.
• Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
• A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas é cobrindo, completamente, todo o espaço
correspondente, conforme o exemplo a seguir:

ATENÇÃO: Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão na rejeição da folha de repostas pela leitora óptica.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Divulgação do Gabarito Preliminar

DATA/PERÍODO

LOCAL

21.05.2012

Na internet (www.ajuri.org.br/concursos)

22 e 23.05.2012

Na internet (www.ajuri.org.br/concursos)

Divulgação do resultado dos recursos ao Gabarito Preliminar

29.05.2012

Na internet (www.ajuri.org.br/concursos)

Divulgação do Gabarito Oficial

30.05.2012

Na internet (www.ajuri.org.br/concursos)

Divulgação da Lista Preliminar da Pontuação da Prova
Objetiva

11.06.2012

Na internet (www.ajuri.org.br/concursos)

Interposição de recursos ao Gabarito Preliminar

Conhecimentos Gerais
Questões: 1 a 10
Canção do Exílio – Gonçalves Dias
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, à noite.
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras.
Onde canta o Sabiá.
Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar – sozinho, à noite –
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

( c ) faz uma referência à degradação do meio
ambiente, especificamente, no verso: “Sem
qu’inda aviste as palmeiras”;

( d ) expressa o sentimento de saudade de sua pátria,
uma vez que se encontra exilado.
3. Na frase: “prefiro ser essa metamorfose
ambulante” - Raul Seixas. A palavra sublinhada
equivale à:

(a)
(b)
(c)
(d)

transformação;
perfeição;
imaginação;
confusão.

4. Bendizer e maldizer são palavras antônimas.
Assinale a opção cujas palavras também são
antônimas:

(a)
(b)
(c)
(d)

progredir / avançar;
explícito / inativo;
esperar / desesperar;
simpático / gentil.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu' inda aviste as palmeiras.
Onde canta o Sabiá.

5. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela em
que apresenta erro de concordância:

1. Na poesia “Canção do Exílio”, prevalece o
sentimento de:

( b ) O motorista e o cobrador fazem suas atividades

(a)
(b)
(c)
(d)

enaltecimento;
tristeza;

( a ) Os melões e as tangerinas maduros já foram
colhidos.
conforme o Regimento Interno.

( c ) Abriu a janela e fechou-a de imediato.
( d ) Fazem duas semanas que encerraram as inscrições
para o Concurso 2012.

arrependimento;
revolta.

2. Em relação à poesia, é incorreto afirmar que o
autor:

( a ) solicita a Deus que possa ver sua Terra Natal
antes de morrer;

( b ) faz uma exaltação à natureza, ao usar as palavras:
“palmeiras, Sabiá, aves, céu, estrelas, várzeas e
bosques”;
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6. Assinale a alternativa cujas palavras estão todas
escritas corretamente:

(a)
(b)
(c)
(d)

Encharcar / machichi / praxe / enchada / feixe;
Chingar / xampu / fênix / xuxu / xocar;
Extenção / extranho / atravéz / expoente / extreito;
Estrangeiro / prodígio / pajem / matizar / vexame.

7. Complete as frases com um dos termos entre
parênteses e assinale a alternativa que
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corresponde à sequência correta quanto à
regência.
Tenho amor _____ Deus. ( a, à, por )
Prefiro pera _____ maçã. (do que, a, à)
O médico assistiu ______ jogo.(ao, o, por)

(a)
(b)
(c)
(d)

a, à, ao;
à, a, o;

Essa onda de revoltas ficou conhecida como:

por, do que, ao;
a, do que, ao.

8. “Atualmente, o processo de canalização dos

igarapés de Boa Vista é considerado uma das
intervenções do homem de maior agressão”.
(Folha de Boa Vista, de 23 de março de
http://direitoamazonico.blospot.com.br/2011/03/ambiental-bvigarapes.html).

9. Em dezembro de 2010, revoluções populares
eclodiram em países do Oriente Médio e norte da
África e começam a pôr fim a ditaduras
militarizadas que perduraram por dezenas de
anos. Tais revoltas pedem liberdades políticas e
de expressão e trazem na base o desemprego, a
carestia e o corte de verbas sociais. Os efeitos
desse movimento estendem-se até hoje.

(a)
(b)
(c)
(d)

Revolução Árabe;
Revolução na Primavera;
Jihad Islâmica;
Primavera Árabe.

2011,

Analise as seguintes proposições:
I.

A canalização dos igarapés retira toda a vegetação
natural e o igarapé se transforma em esgoto a céu
aberto.

II.

A retilinização prejudica à dinâmica das águas dos
igarapés, pois estas passam a correr mais rápido,
extinguindo o habitat dos peixes.

III. A extinção de peixes, predadores naturais de larvas
de mosquitos, aumenta o índice de doenças como a
dengue e a malária.

10. O cenário político brasileiro passa, mais uma

vez, por momentos turbulentos. Dessa vez,
surgem denúncias de envolvimento de
autoridades públicas com chefes da
contravenção. Além da atuação da Polícia
Federal, também o legislativo poderá
investigar essas denúncias através de uma:
(a)
(b)
(c)
(d)

CPI – Comissão Pública de Investigação;
CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito;
CPI – Comissão Parlamentar de Investigação;
CPI – Comissão Presidencial Inquérito.

IV. A presença da cobertura da mata original
intensifica os efeitos da erosão causadas pelas
chuvas ao longo do curso dos igarapés.
Cada uma das proposições acima relaciona um
fenômeno a suas consequências. Assinale a alternativa
em que indica todas as proposições em que essa relação
está correta:

(a)
(b)
(c)
(d)

apenas I e III;
apenas I e IV;
apenas IV;
apenas I, II e III.
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Prova de Conhecimento Específico
Cargo: Motorista
Questões: 11 a 30

15. Em caso de acidente com vítima que apresente
ferimento nos olhos, que procedimento(s) não
deve(m) ser realizado(s) antes da chegada do
socorro especializado:

11. O único componente, abaixo relacionado, que faz
parte do sistema de refrigeração do motor de
veículos é o:

Analise as proposições:
I.

Retirar cacos ou objetos cravados.

(a)
(b)
(c)
(d)

alternador;

II.

Permitir que a vítima esfregue os olhos.

radiador;

III.

Em caso de contato com produtos químicos, laválos com água abundante.

filtro de ar;
carburador.

12. O hodômetro é um dispositivo mecânico que tem
a função de registrar:

( a ) a velocidade no momento em que o carro está em
movimento;

( b ) a distância percorrida pelo veículo;
( c ) o nível de óleo do veículo;
( d ) os ruídos do veículo.

13. Assinale a afirmativa correta.

( a ) O óleo lubrificante do motor de automóvel é
armazenado no cabeçote.

( b ) O catalisador instalado nos veículos tem a função
de controlar o combustível no carburador.

( c ) “Tambor e Convencional” são dois tipos de
freios.

( d ) No caso de aparecimento de trepidação no volante
de direção, quando o veículo alcança uma
determinada velocidade, é sinal da necessidade de
manutenção do balanceamento das rodas.
14. Para evitar, o máximo possível, a emissão de
gases poluentes provenientes do funcionamento
de veículos automotores, deve-se:

( a ) aumentar a potência do motor do veículo;
( b ) equipar os veículos com catalisadores eficientes;
( c ) completar, periodicamente, o nível de óleo da
caixa de marcha;

( d ) retirar o coletor de escapamento.
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A alternativa correta é:

(a)
(b)
(c)
(d)

Somente I e II;
Somente II;
Somente I;
Somente II e III.

16. Diante de um acidente de motocicleta, o que é
correto fazer até a chegada do socorrista:

( a ) retirar o capacete da vítima para evitar asfixia;
( b ) dar água à vítima, se o clima estiver quente;
( c ) movimentar a vítima de maneira que fique mais
confortável;

( d ) sinalizar o local.
17. Sob chuva forte, neblina ou cerração a via fica
úmida e escorregadia, reduzindo a aderência dos
pneus caracterizando situação potencialmente
perigosa. Diante dessa situação, assinale a
alternativa que contém um dos procedimentos
que o motorista deve adotar, previstos Artigo 40,
Inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro:

( a ) acender a luz alta do farol para uma melhor
visibilidade;

( b ) manter acesas pelo menos as luzes de posição do
veículo;

( c ) ficar próximo dos outros veículos para melhor
visualizá-los;

( d ) aumentar a velocidade para sair mais rápido da
neblina.
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18. Tendo em vista a Resolução CONTRAN n.º 14 de
1998,
que
estabelece
os
equipamentos
obrigatórios para frotas de veículos em
circulação e dá outras providências, assinale a
alternativa que indica equipamento de uso não
obrigatório para veículos automotores:

(a)
(b)
(c)
(d)

( a ) chave de fenda ou outra ferramenta apropriada

21. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, são
circunstâncias que sempre agravam as
penalidades dos crimes de trânsito, exceto.

para remoção de calotas;

( b ) material e equipamentos de primeiros socorros;
( c ) velocímetro;
( d ) parachoques: dianteiros e traseiros.
19. Analise os itens abaixo assinalando-os com V
quando forem verdadeiros e com F quando
falsos.
São crimes de trânsito previstos no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB):

( ) dirigir ameaçando os pedestres que estejam
atravessando a via pública;
( ) praticar lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor;
( ) dirigir veículo automotor, em via pública, sem a
devida permissão para dirigir ou habilitação e ou ainda,
se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.
De cima para baixo, a sequência correta, é:

(a)
(b)
(c)
(d)

V – V – V – F – V;
F – V – V – V – F;

90km/h, nas vias de trânsito rápido;
40km/h, nas vias coletoras;
35km/h, nas vias locais.

( a ) ter o condutor do veículo cometido a infração
utilizando o veículo sem placas, com placas falsas
ou adulteradas;

( b ) ter o condutor do veículo cometido a infração
utilizando o veículo com placas ilegíveis;

( c ) ter o condutor do veículo cometido a infração sem
possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de
Habilitação;

( d ) ter o condutor do veículo cometido a infração
com dano potencial para duas ou mais pessoas ou
com grande risco de grave dano patrimonial a
terceiros.

(
) conduzir veículo registrado que não esteja
devidamente licenciado;
( ) praticar homicídio culposo na direção de veículo
automotor;

50km/h, nas vias artérias;

22. A cada infração cometida são computados pontos
no prontuário do infrator. Assinale a alternativa
correta quanto à gravidade da infração e ao
número de pontos computados.
Nas infrações de natureza:

( a ) leve e gravíssima - dois e cinco pontos
respectivamente;

( b ) média

e grave
respectivamente;

-

três

e

quatro

pontos

( c ) leve e gravíssima - três e sete pontos
respectivamente;

( d ) grave e gravíssima - seis e oitos pontos
respectivamente.

F – V – F – V – V;
V – V – V – V – F.

20. Sobre as normas gerais de circulação e conduta,
de que cuida o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), o condutor de veículo deve ter
conhecimento de que nas vias urbanas sem
sinalização regulamentadora, a velocidade
máxima será de:
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23. De acordo com o Artigo 186, Inciso II, do Código
de Trânsito Brasileiro, transitar pela contramão
de direção em vias com sinalização de
regulamentação de sentido único de circulação é
uma infração:

(a)
(b)
(c)
(d)

gravíssima;
grave;
média;
leve.
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24. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir
sob a influência de álcool ou de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência
é uma infração gravíssima. Assinale a alternativa
correta com relação a suas penalidades e
medidas administrativas:

( a ) penalidade de multa (com valor multiplicado por
três) e medida administrativa de recolhimento do
documento de habilitação;

( b ) penalidade de multa (com valor multiplicado por
dois) e suspensão do direito de dirigir por 06
(seis) meses. Medida administrativa de remoção
do veículo;

( c ) a ultrapassagem de outro veículo em movimento
deverá ser feita sempre pela esquerda;

( d ) os veículos precedidos de batedores terão
prioridade de passagem, respeitadas as demais
normas de circulação.
27. As cores associadas à sinalização de advertência
são:

(a)
(b)
(c)
(d)

amarela e preta;
vermelha, preta e branca;
verde, branco e azul;
azul e branco.

( c ) penalidade de multa (com valor multiplicado por
5) e medida administrativa de remoção do
veículo;

( d ) penalidade de multa (com valor multiplicado por
cinco) e suspensão do direito de dirigir por 12
(doze) meses. Medida administrativa de retenção
do veículo até a apresentação de condutor
habilitado e recolhimento do documento de
habilitação.
25. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela em
que não representa uma das finalidades do
Sistema Nacional de Trânsito:

(a)
(b)
(c)
(d)

atividades de planejamento e pesquisa;
fiscalização e condução dos infratores;
registro e licenciamento de veículos;
atividades de Engenharia e reciclagem de
condutores

26. Conforme Artigo 29 do Código de Trânsito
Brasileiro, o trânsito de veículos nas vias
terrestres abertas à circulação deverá observar
várias normas. Assinale a alternativa em que não
representa uma dessas normas:

28. Segundo o Artigo 87 do Código de Trânsito
Brasileiro, os sinais de trânsito classificam-se em:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

sonoros;
luminosos;
dispositivos de sinalização auxiliar;
horizontais;
verticais;
gestos do agente de trânsito e do condutor.

Estão corretas as proposições:

(a)
(b)
(c)
(d)

cruzem, se aproximarem de local não sinalizado,
terá preferência de passagem, no caso de
rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

( b ) o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e
nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se
adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais
de estacionamento;
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somente I, II, III e V;
I, II, III, IV, V e VI;
somente I, II, V e VI.

29. A sinalização vertical é classificada de acordo
com sua função, compreendendo os seguintes
tipos:
Sinalização
de
Regulamentação,
Sinalização de Advertência e Sinalização de
Indicação. Analise as assertivas abaixo quanto às
finalidades das sinalizações:
I.

( a ) quando veículos, transitando por fluxos que se

somente I, II e IV;

A Sinalização de Regulamentação tem por
finalidade informar aos usuários as condições,
proibições, obrigações ou restrições no uso das
vias.

II. A Sinalização de Advertência tem por
finalidade alertar os usuários da via para
condições potencialmente perigosas, indicando
sua natureza.
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III. A Sinalização de Indicação 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.

Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s):

(a)
(b)
(c)
(d)

somente I;
I, II e III;
somente I e II;
somente II e III.

30. Assinale a alternativa que mostra os dois
conceitos fundamentais que são determinados
por códigos e leis (Constituição, Código de
Trânsito, Código Civil e etc.), e que, sem os quais,
a vida na sociedade à qual pertencemos não seria
possível:

(a)
(b)
(c)
(d)

Direitos e Deveres;
Estado e Progresso;
Ordem e Direitos;
Ordem e Progresso.
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