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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
As questões de 1 a 4 têm como referência o texto abaixo. Leia-o com atenção. 
 

A que ponto A Senhora MLD, casada com o industrial CGD, 34 anos, dois filhos no 
ginásio, casa própria, duas empregadas, formada em Psicologia na PUC mas totalmente 
dedicada ao lar e à família, católica praticante, muito ativa em obras sociais, saiu de casa para 
ir ao supermercado, no Volks que o marido comprara para ela usar enquanto ele levava o 
Corcel para o escritório.  

Ao mesmo tempo, a Senhora DSS, casada com o advogado RPS, 28 anos, três filhos (o 
menor no Maternal), apartamento próprio, uma empregada, com veleidades culturais (alguns 
poemas) totalmente dedicada ao lar e à família, católica por formação, esparsamente ativa em 
obras e caridade, saiu de casa para ir ao Supermercado, na Variant que o marido deixava para 
ela nos dias de fazer rancho.  

As senhoras MLD e DSS chegaram ao mesmo tempo na porta do Supermercado. M 
vestia slacks, camiseta de malha (com soutien), um lenço simples na cabeça. D, um vestido 
estampado, sandálias de couro. Cruzaram na entrada do Supermercado. Não se conheciam, 
mas sorriram-se. As duas jovens senhoras.  

Oito minutos mais tarde, a Senhora MLD, com um frio no coração, avistou uma lata 
de óleo – a última – na prateleira do Supermercado. Apressou o passo, deixando seu carrinho 
para trás, e pegou a lata. Ambas riram, com a coincidência, mas nenhuma largou a lata.  

─ Acho que eu vi primeiro – sorriu M.  
‒ Não, acho que fui eu – sorriu D.  
Riram-se outra vez, mais alto, cada um tentando puxar a lata para si. Meio sem jeito, 

M disse:  
‒ Que coisa horrível, a que ponto chegamos!  
‒ Parece incrível, não é mesmo – concordou D.  
Mas nenhuma das duas largou a lata. Já não sorriam. M firmou o pé no chão e tentou 

desequilibrar D. Esta respondeu com um puxão, pensando surpreender M. Caíram sobre a 
prateleira de açúcar – que felizmente estava vazia. 

 ‒ Larga! – rosnou a formada em Psicologia na PUC.  
‒ Larga! – rosnou a eventual poetisa.  
A confusão, que já atraíra uma considerável assistência, acabou por atrair também o 

gerente do Supermercado. "Senhoras!” Pediu ele, mas já não havia senhoras ali. Duas fêmeas 
brigavam por uma presa. (Tudo isso aconteceu no Brasil, anteontem.) Quem ganhasse levaria 
o óleo para a sua caverna. Dedicadas com igual força ao lar e à família, as duas feras 
derrubaram uma gôndola carregada de conservas.  

‒ Os vinhos estrangeiros! Gritou, em pânico, o gerente, vendo a direção em que se 
desenvolvia a briga.  
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Ninguém conseguia apartá-las. Estavam ambas, agora, quase nuas. Derrubaram a 

gôndola de vinhos estrangeiros. Rolaram, engalfinhadas, sobre os cacos das garrafas. O sangue 
se misturava com o tinto, o branco e o rosê. Houve um momento em que D conseguiu safar-se 
da adversária e correr cambaleante, triunfante, pelo corredor, com a lata erguida na sua mão 
ensanguentada. Mas M correu atrás e com um salto e um berro atracou-se nas costas de D, 
derrubando-a.  

‒ Chamem a polícia!  
D, mais moça, conseguiu erguer-se mesmo com M montada nas suas costas. Andava 

de joelhos. Apertava a lata contra os seios, onde agora o vinho e o sangue se misturavam com 
farinha, sucrilhos e etiquetas de preços. Todos viram que D dirigia-se para a seção de carnes. 
Queria uma faca afiada para cortar fora aqueles braços que lhe envolviam a cabeça, aquelas 
mãos que lhe arrancavam o peito buscando a última lata de óleo. E de repente soltou um grito 
que começou agudo e terminou grave e borbulhante. Os dentes de M tinham se cravado na 
sua jugular.  
 

Veríssimo, Luís Fernando. O nariz e outras crônicas. São Paulo: Ática, 1994. Coleção Para gostar 

de ler.  

1) O significado das palavras destacadas NÃO está adequado ao texto em:  

a) “...uma empregada, com veleidades culturais...” (= SIMPLICIDADES)  
b) “...Ninguém conseguia apartá-las. (= SEPARÁLAS)  
c) “...já atraíra uma considerável assistência (= GRANDE)  
d) “...um frio no coração, avistou uma lata de óleo...” (= ENXERGOU) 
 

2) Marque a afirmação INCORRETA, de acordo com o texto:  

a) O texto trata da disputa sangrenta entre duas respeitadas donas de casa por causa de uma 

lata de óleo, última da prateleira de um supermercado.  

b) As duas senhoras eram dedicadas ao lar e à família.  

c) As jovens senhoras nunca se encontraram antes, mas sorriram ao se virem na entrada do 

Supermercado.  

d) Como MLD era psicóloga, procurou mostrar-se compreensiva ao ser agredida e não quis 

revidar. 

3) De acordo com as regras de acentuação gráfica, assinale a afirmação INCORRETA:  

a) Gôndola e pânico pertencem à regra das proparoxítonas.  
b) Caíram e atraíra pertencem à regra dos hiatos tônicos.  
c) As palavras trás e três pertencem à regra das oxítonas terminadas em “a”, “e”, “o”, seguidas 
ou não de “s”.  
d) As palavras horrível e considerável pertencem à regra das paroxítonas terminadas em “el”. 
 



 
PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 

 
4) A classificação da palavra destacada em cada frase não foi feita corretamente na 

alternativa:  

a) “...saiu de casa para ir ao supermercado...” = PREPOSIÇÃO.  
b) “...católica praticante, muito ativa em obras sociais...” = ADJETIVO.  
c) “Ambas riram, com a coincidência, mas nenhuma largou...” = ADVÉRBIO.  
d) “...as duas feras derrubaram uma gôndola carregada de conservas.” = SUBSTANTIVO. 
 

5) Marque com um X as palavras que estão organizadas em ordem alfabética: 

a) bico – cadeira – ave – dado; 
b) cadeira – bico – ave – dado; 
c) dado – cadeira – bico – ave; 
d) ave – bico – cadeira – dado. 
 
6) Marque com um X a palavra que está escrita INCORRETAMENTE: 

a) francisco; 
b) Gabriel; 
c) Maria; 
d) João. 
 

7) A palavra destacada na frase: “A indústria brasileira alcança um aumento paulatino nas 

exportações” tem como antônimo:  

a) lento.  
b) moroso.  
c) rápido.  
d) duradouro 
 

8) A palavra que está com a divisão silábica incorreta é a que se encontra na alternativa:  

a) op-ção.  
b) am-né-sia.  
c) as-pec-to.  
d) sub-en-ten-der.  
 

9) Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente:  

a) flexa, chingar, pichar.  
b) berinjela, vagem, sarjeta.  
c) enchoval, broxe, monje.  
d) cazulo, marquize, maisena.  
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10) Assinale a alternativa em que a palavra não é classificada como adjetivo:  

a) Rica.  
b) Recentes.  
c) Civilização.  
d) Arqueológicas. 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

11) Acerca dos procedimentos para habilitação de condutores, é incorreto afirmar:  

a) Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para a 

habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.  

b) Caso o candidato seja reprovado no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção 

veicular, só poderá repetir o exame depois de decorridos quinze dias úteis da divulgação do 

resultado.  

c) O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por 3 (três) 

membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito.  

d) Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por 

entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do 

Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. 

12) Assinale a única alternativa que não indica um órgão ou entidade componente do 

Sistema Nacional de Trânsito:  

a) CONTRANDIFE – Conselho de Trânsito do Distrito Federal  
b) PRF – Polícia Rodoviária Federal  
c) JARI – Juntas Administrativas de Recursos de Infrações  
d) CNJ – Conselho Nacional das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações 
 

13) Quanto à condução de escolares, é incorreto afirmar:  

a) Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão 

circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos 

Estados e do Distrito Federal.  

b) O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve ter idade superior a vinte e 

um anos. 

c) O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve ser habilitado na categoria 

D.  
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d) O condutor de veículo destinado à condução de escolares não pode ter cometido nenhuma 

infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os dezoito 

últimos meses. 

14) Pergunta: 

A placa (R-17) significa: 

 

a) Peso máximo permitido por eixo 
b)  Peso mínimo permitido por eixo 
c)  Peso máximo permitido por veículo 
d)  Peso corporal máximo permitido por eixo 
 

15) Pergunta: 

A placa (R-25B) significa: 

 

a)  Vire à esquerda 
b)  Vire à direita 
c)  Seguir pela direita 
d)  Andar pela direita 
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16) Pergunta 
A placa (R-1) indica: 
 

 
a)  Não precisa parar 
b)  Passe sem parar 
c)  Parada de veículos 
d)  Parada obrigatória 
 

17) Acerca das infrações à legislação de trânsito brasileira, previstas no Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/1997), assinale a alternativa correta.  

a) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de 

categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo constitui infração grave, 

punível com multa.  

b) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 

trinta dias constitui infração leve, punível com multa.  

c) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir 

ou Autorização para Conduzir Ciclomotor constitui infração gravíssima, punível com 

multa.   

d) Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que 

determine dependência constitui infração grave, punível com multa e suspensão do 

direito de dirigir por doze meses. 

18) O estabelecimento de normas regulamentares, constantes do Código de Trânsito 

Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito são de competência do: 

a) CONTRAN. 
b) CETRAN. 
c) CONTRANDIFE. 
d) CETRAN e do CONTRANDIFE. 
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19) A Sinalização Horizontal é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de 

linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das 

vias. Quando não permite ultrapassagem é amarela: divide a via em dois fluxos 

opostos refere-se a: 

a) Faixa simples e contínua. 
b) Faixa dupla contínua/seccionada. 
c) Faixa dupla contínua. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

20) Pergunta 

A placa (R-2) significa: 

 

a)  Sua preferência 
b)  Dê a passagem 
c)  Parada preferencial 
d)  Dê a preferência 
 

 

 

 

 

 

 

Boa Sorte! 


