


UFG/CS                                                                                 PREFEITURA DE GOIÂNIA                                                      CONCURSO PÚBLICO/2012

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir, para responder às questões de 01 a 
08.

Tirar férias

A noção de férias está ligada a figuras de vi-
agem, esporte, aplicações intensivas do corpo; quase 
nada a descanso.

As pessoas executam durante esse inter-
valo  aquilo  que  não  puderam  fazer  ao  longo  do 
ano; fazem "mais" alguma coisa, de sorte que não 
há férias, no sentido religioso e romano de suspen-
são de atividades. Matutando nisso, resolvi tirar féri-
as e gozá-las como devem ser gozadas: sem esforço 
para torná-las amenas. A ideia de viagem foi expulsa 
do programa: é das iniciativas mais comprometedoras 
e  tresloucadas que poderia tomar o trabalhador  va-
cante. As viagens ou não existem, como é próprio da 
era do jato, em que somos transportados em veloci-
dade superior à do nosso poder de percepção e de 
ruminação de impressões, ou existem demais como 
burocracia de passaporte, filas, falta de vaga em ho-
tel, atrasos, moeda aviltada, alfândega, pneu estoura-
do no ermo, que mais? Quanto à prática de esportes, 
sempre  julguei  de  boa  política  deixá-la  entregue  a 
personalidades como Éder Jofre, Maria Ester Bueno 
ou Pelé, que dão o máximo. Pescar, caçar pequenos 
bichos da mata? Nunca. Se esporte e morte acabam 
pelo  mesmo som,  para  mim nunca rimaram.  Havia 
também  os  trabalhos,  os  famosos  trabalhos  que  a 
gente deixa para quando repousar dos trabalhos co-
muns. A ideia de conhecer o Rio, conhecer mesmo, 
que nos namora há 20 anos. Por último, o sonho co-
lorido dos gulosos, sacrificados durante o ano: comer 
desbragadamente pratos extraordinários. Tudo aboli e 
fiz a experiência das férias propriamente ditas, que, 
como eliminação das atividades ordinárias e exterio-
res, pode parecer estado contemplativo ou exercício 
de ioga. Não é nada disso. Exatamente porque abrem 
mão de tudo, as boas férias não devem tender à con-
centração  espiritual  nem  à  contenção  da  vontade. 
São antes um deixar-se estar, sem petrificação. 

Divertir-se é desviar-se, e não convém que 
nos  desviemos das  férias,  enchendo o  tempo  com 
programas de férias. Deixemos que ele passe, sutil; 
não o ajudemos a passar. Há uma doçura imprevista 
em sentir-se flutuar na correnteza das horas, em sen-
tir-se folha, reflexo, coisa levada; coisa que se sabe 
tal,  coisa  sabida  mas  preguiçosa.  Se  me  pedirem 
para contar o que fiz afinal nestas férias,  direi  leal-
mente: ignoro. Aos convites disse não, alegando estar 
em férias.  O pensamento errou entre mil  avenidas, 
não se deteve em nenhuma; cada dia amadureceu e 
caiu como um fruto. Nada aconteceu? O não aconte-
cimento é a essência das férias. E agora, é trabalhar 
duro onze meses para merecer as inofensivas e deli-
ciosas férias do não. 

ANDRADE, C. D. de. Cadeira de balanço. José Olympio: Rio de Janei-
ro, 1972. [Adaptado]

Glossário:
1. Tresloucada: louca; sem juízo.
2. Vacante: vago; não ocupado.
3. Aviltada: desvalorizada.
4. Desbragadamente: excessivamente.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Neste texto, o autor

(A) descreve um objeto.

(B) narra uma história.

(C) reproduz um diálogo.

(D) defende uma ideia.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na opinião do autor, férias devem ser momentos para 

(A) a intensiva prática de esportes.

(B) a despreocupação absoluta.

(C) o início de novas atividades.

(D) o planejamento do ano de trabalho.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o autor, esporte e morte nunca rimaram porque ele

(A) é contra esportes que resultam na morte de animais. 

(B) desconhece o que é uma rima.

(C) confunde palavras que têm o mesmo som.

(D) prefere férias que são ocupadas com atividades urba-
nas.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na palavra  “executam”,  a  realização  sonora  do  “x”  é  a 
mesma em

(A) próximo.

(B) deixemos.

(C) exílio.

(D) reflexo.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na quinta linha do segundo parágrafo, a palavra “matutan-
do”, tem sentido equivalente a

(A) decidindo.

(B) trabalhando.

(C) pensando.

(D) desistindo.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fragmento em que ocorre o uso figurado da linguagem 
é:

(A) “Pescar, caçar pequenos bichos da mata?”

(B) “Não é nada disso.”

(C) “Se me pedirem para contar o que fiz afinal nestas fé-
rias, direi lealmente: ignoro.”

(D) “A ideia  de conhecer o  Rio,  conhecer mesmo,  que 
nos namora há 20 anos.”
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A regra que determina a acentuação da palavra “convém” 
é a mesma que determina a acentuação de

(A) máquina.

(B) também.

(C) política.

(D) papéis.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas linhas 42 e 43 do último parágrafo, no fragmento “em 
sentir-se folha, reflexo, coisa levada”, as vírgulas são usa-
das para

(A) isolar aposto.

(B) separar vocativo.

(C) separar elementos de mesma função sintática.

(D) indicar a supressão do verbo.

Leia a charge a seguir, para responder às questões 09 e 
10.

Disponível  em:  <http://www.arionaurocartuns.com.-
br/charge86.shtml>. Acesso em: 28 mar. 2012.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O que garante o humor da charge é 

(A) a ingenuidade do dono da casa.

(B) a linguagem composta de gírias.

(C) o traço caricatural do autor.

(D) o assunto da charge: férias.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fragmento em que o verbo está no tempo presente é:

(A) “Consegui um vigia ingênuo”.

(B) “sou um cara sortudo”.

(C) “me cobrou dez reais”.

(D) “e ainda prometeu”.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

linguaportuguesa-motorista
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro – CTB –, a veloci-
dade máxima a ser observada para cada via é indicada 
por meio de sinalização, de acordo com as características 
técnicas e as condições de trânsito. Em uma via do tipo lo-
cal, onde não existir a sinalização regulamentadora, a ve-
locidade máxima permitida será de

(A) 20 km/h

(B) 30 km/h

(C) 50 km/h

(D) 60 km/h

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma via com três faixas de rolamento no mesmo senti-
do de circulação, com a faixa mais à direita destinada ao 
uso exclusivo de ônibus, os ciclomotores deverão circular 
pela

(A) faixa destinada a veículos rápidos.

(B) faixa mais à esquerda.

(C) faixa central.

(D) direita da faixa de ônibus.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Deverão ser transportadas nos bancos traseiros dos veí-
culos, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN, as 
crianças com idade inferior a 

(A) 07 anos.

(B) 08 anos.

(C) 09 anos.

(D) 10 anos.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acosta-
mentos só poderá ocorrer na seguinte situação:

(A) carga e descarga de mercadorias e no tempo restrito 
à operação.

(B) entrada ou saída dos imóveis  ou das áreas especiais 
de estacionamento.

(C) acesso às praças esportivas em dias de eventos re-
gulamentados.

(D) ações de fiscalização e educação para o trânsito.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamen-
to, os de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e 
as ambulâncias, além de ter prioridade no trânsito, gozam 
de livre circulação, estacionamento e parada, quando em 
serviço de urgência e devidamente identificados por dispo-
sitivos regulamentares de

(A) alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.

(B) identificação visual e iluminação vermelha contínua.

(C) alarme sonoro e iluminação amarela intermitente.

(D) identificação visual e iluminação amarela contínua.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Respeitadas as normas de circulação, terá preferência de 
passagem em um cruzamento, o veículo que

(A) se deslocar sobre trilhos.

(B) vier pela direita do condutor.

(C) vier pela esquerda do condutor.

(D) estiver socorrendo vítimas.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo em pista de 
rolamento de rodovias, salvo nos casos de impedimento 
absoluto de remoção e em que o veículo esteja devida-
mente sinalizado, é uma infração de trânsito prevista no 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB – caracterizada como 
de natureza:

(A) leve

(B) média

(C) grave

(D) gravíssima

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É considerada infração de trânsito prevista no Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB –, a seguinte situação:

(A) conduzir automóvel de propriedade alheia sem con-
sentimento.

(B) conduzir automóvel sem nenhum calçado nos pés.

(C) deixar  os faroletes do automóvel  acesos durante o 
dia.

(D) ter o automóvel imobilizado na via por falta de com-
bustível.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constitui uma infração de trânsito prevista no Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB –, caracterizada como de nature-
za gravíssima, a seguinte situação:

(A) deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea.

(B) ultrapassar outro veículo pelo acostamento.

(C) desobedecer às ordens dos agentes de trânsito.

(D) conduzir pessoas ou animais nas partes externas do 
veículo.

motorista
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro – CTB –, no Arti-
go 145, para habilitar-se nas categorias D e E, o candidato 
deverá ter completado a idade de

(A) 19 anos.

(B) 20 anos.

(C) 21 anos.

(D) 22 anos.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB –, é 
considerada e tipificada como crime de trânsito a seguinte 
conduta:

(A) deixar o condutor do veículo de prestar socorro à víti-
ma do acidente de trânsito.

(B) dirigir pela contramão de direção em via de trânsito 
rápido.

(C) bloquear via expressa utilizando veículo automotor.

(D) circular com veículo automotor sobre calçadas, pas-
seios públicos e ilhas.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as técnicas de direção defensiva, que pro-
cedimento deverá ser adotado em caso de neblina ou cer-
ração em uma rodovia?

(A) Ligar o farol alto.

(B) Aumentar a distância em relação ao veículo da frente.

(C) Parar no acostamento.

(D) Circular com o pisca-alerta ligado.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em caso de queimadura, são recomendados procedimen-
tos que visam a aliviar o sofrimento da vítima e a diminuir 
o risco de contaminação. Nesse caso, deve-se

(A) utilizar uma solução caseira que alivie a dor,  como 
aplicar pasta dental, ou clara de ovos no ferimento, 
até a chegada do socorro especializado.

(B) aplicar pano bem limpo para remover o tecido necro-
sado, em caso de existência de bolhas estouradas.

(C) aplicar jatos de água enquanto for sendo retirada a 
roupa da vítima, em caso de queimaduras por agen-
tes químicos.

(D) correr com a vítima para auxiliar na extinção das cha-
mas, em caso de existência de fogo nas suas vestes.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas técnicas de primeiros socorros, encontram-se os proce-
dimentos utilizados para reanimação cardiopulmonar (RCP). 
É exemplo de um procedimento para RCP o seguinte:

(A) deitar a vítima para o lado direito, deixando, assim, o 
coração livre da pressão do peso do corpo.

(B) conversar com a vítima, tentando acalmá-la até que 
chegue o serviço de atendimento especializado.

(C) elevar os membros superiores da vítima a 30 centí-
metros acima do nível do coração.

(D) fazer respiração boca a boca, repetindo a operação 
uniformemente e sem interrupção.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em caso de acidente em que a vítima tenha um objeto 
transfixado em seu corpo e esteja com hemorragia visível, 
deve-se ligar para o serviço de salvamento e realizar como 
primeiros socorros, até a chegada do atendimento especi-
alizado, o seguinte procedimento:

(A) remover o objeto transfixado.

(B) dar bastante líquido para a vítima.

(C) realizar curativos compressivos. 

(D) aplicar produto coagulante no ferimento.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sinalização é um sistema de comunicação para ajudar 
os motoristas a dirigirem com segurança. As várias formas 
de sinalização demonstram o que é permitido e o que é 
proibido fazer, advertem sobre perigos na via e também in-
dicam direções a seguir e pontos de interesse. O sinal que 
adverte o início de pista dupla é:

(A)

(B)

(C)

(D)

motorista
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As placas  de advertências têm por  finalidade alertar  os 
usuários da via para as condições potencialmente perigo-
sas, indicando a sua natureza. A placa que indica conflu-
ência à esquerda é a seguinte:

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os dispositivos de sinalização de alerta, existem os 
marcadores de obstáculos, que produzem efeito refletivo e 
têm a finalidade de alertar o condutor quanto à existência 
de obstáculo disposto na via ou adjacente a ela. O disposi-
tivo  de sinalização de alerta  que indica obstáculos com 
passagem só pela direita é:

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O condutor deverá sempre respeitar a sinalização e ter domí-
nio de seu veículo. O Código de Trânsito Brasileiro determina 
normas de trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 
circulação, especificando condutas referentes à ultrapassa-
gem, para a qual o condutor deve seguir a seguinte ordem:
(A) indicar  com  antecedência  a  manobra  pretendida, 

afastar-se do usuário a ser ultrapassado, preservan-
do a distância frontal de segurança, retornando à sua 
faixa após a efetivação da manobra.

(B) indicar  com  antecedência  a  manobra  pretendida, 
afastar-se do usuário a ser ultrapassado, preservan-
do a distância lateral de segurança, retornando à sua 
faixa após a efetivação da manobra.

(C) afastar-se do usuário a ser ultrapassado, preservan-
do a distância lateral de segurança, indicar a mano-
bra pretendida, retornando à sua faixa após a efetiva-
ção da manobra.

(D) afastar-se do usuário a ser ultrapassado, preservan-
do a distância frontal de segurança, indicar a mano-
bra pretendida, retornando à sua faixa após a efetiva-
ção da manobra.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao se aproximar de um cruzamento deve-se redobrar a 
atenção. Se não houver sinalização, a preferência de pas-
sagem é do veículo que se aproxima do cruzamento pela 
(A) faixa destinada a veículos mais lentos.
(B) faixa exclusiva de ônibus.
(C) esquerda.
(D) direita.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o inciso I  do Artigo 89 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB –, quanto à sinalização têm prevalência
(A) as ordens do Agente de Trânsito sobre as normas de 

circulação e outros sinais.
(B) as normas de circulação sobre as ordens do Agente 

de Trânsito e outros sinais.
(C) as indicações dos sinais sobre as ordens do Agente 

de Trânsito e as normas de circulação.
(D) as indicações do semáforo sobre as ordens do Agen-

te de Trânsito e as normas de circulação.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os crimes de trânsito previstos no Código de Trânsito Bra-
sileiro – CTB – podem ter suas penas agravadas se o con-
dutor do veículo estiver:
(A) utilizando veículo sem placas, ou com estas adultera-

das.
(B) transportando passageiro em compartimento de car-

ga.
(C) ultrapassado outro  veículo  pela  contramão de  dire-

ção.
(D) avançado o sinal vermelho do semáforo ou de parada 

obrigatória.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas situações de atendimento de emergência, deixar de 
manter ligado o sistema de iluminação dos veículos de po-
lícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização 
de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados, consti-
tui

(A) crime de menor potencial ofensivo. 

(B) crime de trânsito grave.

(C) infração gravíssima de trânsito. 

(D) infração média de trânsito.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cada acidente é diferente de outro e, por isso, só se pode 
falar na melhor forma de socorro quando conhecidas as 
características do acidente. Conforme o Manual de Primei-
ros Socorros no Trânsito do DETRAN-GO, as ações de so-
corro deverão ser realizadas na seguinte sequência:

(A) garantir a segurança, pedir socorro, verificar a situa-
ção das vítimas sem realizar qualquer ação com elas.

(B) verificar a situação das vítimas, pedir e aguardar so-
corro, procurando acalmar a vítima, dialogando com 
ela para evitar que adormeça.

(C) manter a calma, verificar a segurança do trânsito, pe-
dir socorro e garantir que a vítima receba bastante lí-
quido para evitar desidratação.

(D) manter a calma, garantir a segurança, pedir socorro, 
controlar a situação, verificar a situação das vítimas e 
realizar com elas algumas ações necessárias.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As distâncias para o início da sinalização são calculadas 
com base no espaço necessário para o veículo parar após 
iniciar a frenagem, somado ao tempo de reação do moto-
rista. Sendo assim, em vias arteriais a velocidade máxima 
permitida é de:

(A) 40 km/h

(B) 50 km/h

(C) 60 km/h

(D) 70 km/h

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Artigo 41 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB – de-
termina que o condutor de veículo poderá fazer uso de bu-
zina, desde que em toque breve.  A situação na qual se 
permite a utilização da buzina é:

(A) imobilização de emergência.

(B) trânsito intenso durante a noite.

(C) advertência necessária a fim de evitar acidente.

(D) advertência de redução de velocidade.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego 
(ABRAMET),  quatro procedimentos podem agravar a situ-
ação das vítimas de acidentes de trânsito com motocicleta. 
São eles:

(A) manter o capacete no motociclista, liberar as vias aé-
reas, imobilizar a coluna cervical e avaliar o nível de 
consciência da vítima.

(B) verificar  a  circulação  sanguínea,  dar  alguma  coisa 
para a vítima tomar, imobilizar a coluna cervical e li-
berar as vias aéreas.

(C) imobilizar a coluna cervical, avaliar o nível de consci-
ência da vítima, dar alguma coisa para ela tomar e li-
berar as vias aéreas.

(D) movimentar a vítima, retirar o capacete do motociclis-
ta,  aplicar  torniquetes para estancar  hemorragias e 
dar alguma coisa para ela tomar.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A velocidade máxima permitida para a via será indicada 
por meio de sinalização, obedecendo a suas característi-
cas técnicas e às condições de trânsito. Onde não existir 
sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permi-
tida por lei nas vias coletoras é de

(A) 20 km/h

(B) 30 km/h

(C) 40 km/h

(D) 50 km/h

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas rodovias onde não existir sinalização regulamentado-
ra, a velocidade máxima permitida por lei para automóveis, 
camionetas e motocicletas é de:

(A)   80 km/h

(B)   90 km/h

(C) 100 km/h

(D) 110 km/h

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro – CTB –, em seu 
Artigo 62, em uma via de trânsito rápido, respeitadas as 
condições operacionais de trânsito e da via, constitui infra-
ção de trânsito circular na velocidade de

(A) 35 km/h

(B) 45 km/h

(C) 55 km/h

(D) 65 km/h

motorista
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