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PORTUGUÊS
Detalhes
O velho porteiro do palácio chega em casa, trêmulo.
Como sempre que tem baile no palácio, sua mulher o espera
com café da manhã reforçado. Mas desta vez ele nem olha para
a xícara fumegante, o bolo, a manteiga, as geléias. Vai direto à
aguardente. Atira-se na sua poltrona perto do fogão e toma um
longo gole de bebida, pelo gargalo.
– Helmuth, o que foi?
– Espera, Helga. Deixe eu me controlar primeiro.
Toma outro gole de aguardente.
– Conta, homem! O que houve com você? Aconteceu
alguma coisa no baile?
– Co-começou tudo bem. As pessoas chegando, todo
mundo de gala, todos com convite, tudo direitinho. Sempre tem,
é claro, o filhinho-de-papai sem convite que quer me levar na
conversa, mas já estou acostumado. Comigo não tem conversa.
De repente, chega a maior carruagem que eu já vi. Enorme. E
toda de ouro. Puxada por três parelhas de cavalos brancos.
Cavalões! Elefantes! De dentro da carruagem salta uma dona.
Sozinha. Uma beleza. Eu me preparo para barrar a entrada dela
porque mulher desacompanhada não entra em baile do palácio.
Mas essa dona é tão bonita, tão, sei lá, radiante, que eu não
digo nada e deixo ela entrar.
– Bom, Helmuth. Até aí...
– Espera. O baile continua. Tudo normal. Às vezes rola
um bêbedo pela escadaria, mas nada de mais. E então bate a
meia-noite. Há um rebuliço na porta do palácio. Olho para trás e
vejo uma mulher maltrapilha que desce pela escadaria,
correndo. Ela perde um sapato. E um príncipe atrás dela.
– E o príncipe?
– Ele mesmo. E gritando para mim segurar a
esfarrapada. “Segura! Segura!” Me preparo para segurá-la
quando ouço uma espécie de “vum” acompanhado de um clarão.
Me viro e...
– E o quê, meu Deus?
O porteiro esvazia a garrafa com um último gole.
– Você não vai acreditar.
– Conta!
– A tal carruagem. A de ouro. Tinha se transformado
numa abóbora.
– Numa o quê?!
– Eu disse que você não ia acreditar.
– Uma abóbora?
– E os cavalos em ratos.
– Helmuth...
– Não tem mais aguardente?
– Acho que você já bebeu demais por hoje.
– Juro que não bebi nada!
– Esse trabalho no palácio está acabando com você,
Helmuth. Pede para ser transferido para o almoxarifado.
In ‘Domingo’, revista do Jornal do Brasil, n. 117.

As questões de 01 a 03 correspondem à compreensão
do texto dado. Assinale a alternativa correta.
01. As personagens presentes no primeiro segmento do conto
são
A) o velho, o porteiro e a mulher Helga.
B) o velho, o porteiro, a esposa e Helga.
C) Helmuth, Helga e o velho.
D) o velho porteiro Helmuth e sua mulher Helga.
E)

Helmuth, Helga e o velho.

02. Que outros elementos estranhos à nossa realidade são
dados ao leitor no segundo segmento do texto?
A) Os nomes das personagens tipicamente estrangeiros.
B) A estrutura diálogo foge à realidade.
C) O excessivo uso de interrogações.
D) O uso dos verbos no diálogo comum.
E)

A presença do travessão no discurso.

03. O que o narrador quis mostrar ao leitor com a repetição da
sílaba inicial do verbo começar nas palavras do porteiro?
A) O narrador mostra o nervosismo do porteiro, mas que não
se percebia.
B) O narrador mostra a segurança e valentia do porteiro.
C) O narrador identifica o nível de controle e segurança do
porteiro.
D) O narrador mostra, dessa forma, o nervosismo do porteiro,
que gaguejava.
E)

O narrador comprova o nível intelectual do porteiro.

04. Para isolar o vocativo, isolar qualquer elemento de valor
explicativo e para indicar a supressão de uma palavra,
emprega(m)-se, geralmente,
A) a vírgula e os dois pontos.
B) apenas a vírgula.
C) reticências e vírgula.
D) apenas o ponto.
E)

a vírgula e o ponto-e-vírgula.

05. “....... dois meses que não vejo Paulo. Soube que ele esteve
....... beira de uma crise nervosa ....... menos de cinco dias
do vestibular.” A alternativa que preenche corretamente as
lacunas é
A) Há, a, a.
B) Há, à, a.
C) Há, à, à.
D) A, a, à.
E)
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06. Assinale a alternativa em que somente há hiatos.
A) quase, céu, rua

12. Assinale a alternativa cujas palavras não se acentuam no
plural.

B) país, saída, amendoim

A) colméia, esférico, você

C) ruim, iguais, suor

B) régua, vigésimo, mágoa

D) preguiça, maquinaria, secundário

C) hífen, éden, pólen

E)

D) ímã, magnético, dândi

saúde, saudade, herói

E)
07. Indique a alternativa em que há o mesmo encontro vocálico
da palavra Paraguai.

maracujá, vintém, armazém

13. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

A) silêncio

Segundo o que ....... os porteiros, ....... precisamente duas
horas quando ....... os sinos.

B) saguão
C) caía

A) diz – eram – soou

D) redargüiu

B) dizem – eram – soaram

E)

C) dizem – era – soaram

sangue

D) diz – era – soou
08. Assinale a alternativa correta.

E)

diz – era – soaram

A) O tritongo é formado de uma vogal entre duas consoantes.
B) O hiato é o encontro de duas vogais.

14. O adjetivo referente a palavra círculo em nossa língua é

C) O ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba.

A) crucial.

D) O hiato é formado por duas vogais na mesma sílaba.

B) celestial.

E)

C) circular.

O encontro consonantal é o encontro de duas vogais em
sílabas diferentes.

D) circense.
E)

circunstancial.

09. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
grafadas corretamente.

15. O adjetivo corresponde à locução adjetiva de açúcar é

A) Suavizar, alisar, realizar

A) sacarino.

B) sintonisar, agonizar, economizar

B) açucarado.

C) deslizar, analisar, pesquizar

C) adoçante.

D) improvisar, radicalizar, infernisar

D) sucaril.

E)

E)

batisar, catequizar, sintetisar

doce.

10. Assinale o item em que todas as palavras devem ser
acentuadas graficamente.

16. Em que frase não se empregou
concordância do termo destacado?

A) juiza, juiz, juizes

A) O relógio da igreja bateu meia-noite e meia.

B) heroi, sois, doi

B) O pai e o filho permanecem sós na sala.

C) amor, pavor, horror

C) Ganhavam a vida como pseudogurus.

D) construi-lo, destrui-lo, puni-lo

D) Muito obrigado! disse-me a aluna meio comovida.

E)

E)

patria, melancia, onibus

corretamente

a

Havia bastantes estrangeiros naquela região.

11. Marque a alternativa em que todas as palavras estão
acentuadas corretamente.

17. Marque a alternativa em que todos os substantivos são
femininos.

A) farmacêutico, fáto, rói

A) alface, sentinela, sucuri, cal

B) vêzes, paroxítona, caía

B) diabete, sanduíche, omoplata, suéter

C) já, alguém, itú

C) omelete, aguardente, sósia, apêndice

D) pêsames, lê, caía

D) eclipse, apêndice, telefonema, gengibre

E)

E)

agradável, esférico, Viçôsa
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18.

CONHECIMENTOS GERAIS

1- O cônjuge se aproximou.
2- O servente veio atender-nos.
3- O gerente chegou cedo.

21. A data precisa da instalação da Vila de Viçosa a condição
de cidade foi

Não está claro se o substantivo se refere a homem ou mulher

A) 05 de junho de 1892.

A) no primeiro período.

B) 10 de junho de 1892.

B) no segundo período.

C) 15 de junho de 1892.

C) no terceiro período.

D) 25 de junho de 1892.

D) no primeiro e no segundo períodos.

E)

E)

28 de junho de 1892.

no segundo e no terceiro períodos.
22. Em que região do Estado de Alagoas se encontra o
município de Viçosa?

19. Assinale a alternativa que preencha corretamente, pela
ordem, as lacunas abaixo.
“....... seis horas da manhã, já estávamos ....... esperar o trem
que nos levaria ....... Viçosa, de onde iríamos, ....... cavalo, .......
fazenda do Sr. Juca.”
A) As – à – a – à – à
B) Às – a – à – à – a
C) As – a – à – a – à
D) Às – a – à – a – à
E)

As – à – à – a – a

A) No Norte.
B) No Sul.
C) No Leste.
D) No Oeste.
E)

No Centro Oeste.

23. Atualmente a população do município de Viçosa está
dividida entre o espaço rural e o espaço urbano, sendo que
mais de 60% do total ocupa o espaço
A) rural.
B) periférico.

20. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
Neste ....... muitas ....... se comunicam somente por meio de
cartas.

C) central.
D) urbano.
E)

suburbano.

A) pais, pessoas
B) paiz, pessoas

24. O município de Viçosa limita-se ao Norte e ao Sul com

C) país, pessoas

A) Quebrangulo e Chã Preta.

D) país, pessôas
E)

paíz, pessôas

B) Paulo Jacinto e Pindoba.
C) Mar Vermelho e Chã Preta.
D) Paulo Jacinto e Quebrangulo.
E)

Chã Preta e Pindoba / Mar Vermelho.

25. A partir de 1936, começou Viçosa a sentir os efeitos de uma
forte crise econômica, cujas causas, por serem muito
complexas, persistem, e vem-se refletindo até hoje em todos
os setores da vida urbana. No início da crise, observou-se
uma profunda queda da produção
A) do milho.
B) da mandioca.
C) do feijão.
D) do algodão.
E)

do açúcar.

26. O mais antigo sobrado construído na Vila de Assembléia,
atual Viçosa, foi levantado na Vila durante a fase
promissora, do ponto de vista econômico, por volta de
A) 1850.
B) 1853.
C) 1860.
D) 1870.
E)
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27. No final do século XVIII, existia um antigo caminho que
ligava o povoado Sabalangá às terras situadas na parte Sul
do Riacho do Meio. Desse antigo caminho, originou-se a rua
Gurganema, hoje denominada
A) Rua Gurupanema.
B) Rua Tibúrcio Nemésio.
C) Rua da Mata Escura.
D) Rua Manoel Francisco.
E)

Rua do Comércio.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Todo motorista deve ser extremamente cuidadoso, estar
atento, dirigindo para si e os demais, consciente do trajeto
que vai fazer e está sempre com o veículo em perfeitas
condições.
Dirigindo dessa forma, o condutor está praticando
A) direção agressiva.
B) direção ofensiva.

28. O professor Tibúrcio Nemésio, viçosense ilustre, prestou
vários serviços a sua terra. Foi Adjunto de Promotor da
Comarca de Viçosa em 1892, Secretário de Intendência
Municipal por muitos anos, fundador da Escola Silva Jardim,
Diretor da Instrutora Viçosense, Deputado Estadual e
também era
A) historiador.

C) direção defensiva.
D) atenção dispersiva.
E)

direção difusa.

32. Ao aproximar-se de uma via em obras, o motorista deve ter
sempre o cuidado de observar o seguinte.

B) engenheiro.

I.

Atenção para as pessoas que estão trabalhando.

C) empresário.

II.

Se o sol está muito intenso.

D) jornalista.

III. A velocidade deve ser diminuída, pois a passagem
pode estar mais estreita.

E)

músico.

IV. A velocidade deve ser aumentada para o motorista
livrar-se rapidamente do obstáculo.

29. Foi na rua do Juazeiro onde foi fundado em 1872 o primeiro
teatro de amadores de Viçosa, denominado “Sociedade
Dramática Assembleiense”. Foi lá que, em 1903, surgiu o
“Teatro Carlos Gomes”, cuja sede se instalou no velho
sobrado onde durante muitos anos funcionou

A) Estão incorretas as afirmações I, II, e III.

A) o Cine Aliança.

B) Estão corretas as afirmações I, III, e V.

B) o Hebe Viçosense.

C) Estão corretas as afirmações II, IV e V.

C) o Instituto Trigueiros da Mota.

D) Todas as afirmações estão corretas.

D) o Cine Edson.

E)

E)

V.

A sinalização poderá estar fraca e muito próxima do
obstáculo.

Todas as afirmações estão incorretas.

a Escola Normal de Viçosa.

30. O coreto da Praça do Quadro, construído em 1931, ainda
em comemoração ao centenário da emancipação política de
Viçosa e destinado às retretas domingueiras, foi obra
edificada na administração municipal do prefeito
A) José Maria de Melo.
B) Arnaldo de Vasconcelos Murta.

33. São itens que influenciam diretamente na segurança do
condutor ao dirigir, por isso devem estar sempre checado e
em ordem.

A) Direção, buzina, pneus, suspensão, limpador de pára-brisa,
freios e luzes.

C) Luiz de França Albuquerque.

B) Buzina, flanela, estopas, adesivos e tapetes.

D) Aloísio de Almeida Vasconcelos.

C) Freios, buzinas, adesivos, flanelas e limpador de pára-brisa.

E)

D) Direção, buzina, tapetes, limpador de pára-brisa, som,
adesivos, luzes e freios.

José Danglard Jucá.

E)

Suspensão, flanela, buzina, pneus, tapetes e som.

34. Filtros em mau estado ou sujos e carburador ou injeção
eletrônica mal reguladas provocam queima imperfeita de
combustível. Isso somente não pode causar
A) aumento de consumo.
B) funcionamento incomum.
C) aumento da potência do motor.
D) desgaste precoce.
E)
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35. Ao acionamento que torna possível a troca de marcha nos
câmbios mecânicos, dá-se o nome de embreagem. São
partes da embreagem que precisam de constante
observação:

38. Os pneus devem ser constantemente verificados pelo
condutor do veículo. Dentre as recomendações abaixo, qual
delas é incorreta?

A) bucha, eixos, velas, disco e pedal.

A) A calibragem dos pneus não necessita ser regular, somente
em caso de viagens e após a chegada.

B) pedal, cabo, platô e disco.

B) Deixe sempre o estepe em condições de uso.

C) platô, bucha, eixo e velas.

C) Faça o rodízio quando os pneus atingirem a meia vida.

D) cabo, eixo, velas e disco.

D) Faça o balanceamento sempre que trocar os pneus ou notar
vibrações e oscilações no volante.

E)

disco, velas, platô e eixos.

E)
36. A bateria é o elemento que fornece energia para o motor de
partida, além de receber e armazenar a energia produzida
pelo alternador a qual fica em disponibilidade para acionar
também os equipamentos elétricos. Os cuidados nas
baterias modernas são poucos.
Indique quais os verdadeiros cuidados que devemos ter com a
bateria.

Pressões abaixo do normal, causam desgastes prematuros
e pode desestabilizar o veículo em curvas e manobras
rápidas.

39. Para verificar o nível do óleo, o que não é correto?
A) O nível estará correto quando se encontra na faixa
recatilhada.
B) A verificação deve ser efetuada com o veículo nivelado.

I.

Reposição de água é totalmente dispensada em
qualquer bateria.

C) A verificação deve ser efetuada antes de dar partida do
motor ou alguns momentos após desligá-lo.

II.

Com o uso, os pólos da bateria, onde são fixados os
terminais elétricos, apresentam uma camada de óxido,
a qual precisa ser removida, pois prejudica a corrente
elétrica.

D) Deve-se abastecer toda vez que o nível descer.

III. Soluções próprias ou água destilada são o material
necessário para manter o nível da bateria, 5 mm acima
das placas.
IV. Reposição de água é dispensada nas baterias seladas.

E)

Observar sempre a cor e a consistência do óleo.

40. Que afirmativa abaixo é falsa com relação aos direitos
humanos e relacionamento no trânsito?
A) No trânsito você não está sozinho e as leis não foram feitas
apenas para os outros.

B) Estão incorretas todas as alternativas.

B) O condutor do veículo, o passageiro, o pedestre, e todos os
usuários das vias públicas, estão constantemente em
processo de interação social.

C) Está incorreta apenas a alternativa IV.

C) Parar o carro na faixa de pedestre é respeitar o próximo.

D) Está correta apenas a alternativa I.

D) O motorista não deve dar prioridade a vida, pois ele pode
chegar atrasado a um compromisso.

A) Estão corretas as alternativas I, II e III.

E)

Estão corretas as alternativas II, III e IV.

E)
37. Existem algumas atitudes que o condutor pode incorporar
ao seu modo de dirigir, que farão com que o trânsito se
torne mais humano, seguro e educado.
I.

II.

Em vez de mudar bruscamente de pista, confira antes o
retrovisor e use as setas. Você não anda sozinho pelas
ruas.
Em vez de “esquecer” o seu carro em fila dupla,
atrapalhando os outros, ande um pouco mais. Tem
sempre uma vaga livre adiante.

III. Em vez de carregar o capacete no braço, use-o na
cabeça. Segurança nunca é demais.
IV. Ao invés de acelerar quando um motorista pede
passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar.
Você não está disputando um lugar no pódio.

Proceder com civilidade, procurando dirigir corretamente.

41. Para que o motorista possa considerar-se educado, capaz
de conviver harmonicamente na sociedade e no trânsito,
deve
A) não ser compreensivo com os erros dos outros. Ninguém
pode errar.
B) fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar.
C) abrir mão dos próprios direitos, em favor de bem comum.
D) cultivar respeito mútuo, aceitando as limitações alheias.
E)

evitar infrações e comportamentos agressivos.

Qual afirmativa abaixo está correta?

42. Grande parte dos problemas de relacionamento humano no
trânsito ocorre devido a uma série de fatores. Marque a
alternativa que indica um desses fatores.

A) Todas as afirmativas estão corretas.

A) Controle emocional do indivíduo.

B) Está correta apenas as afirmativas I, II e III.

B) Planejamento do horário e percurso.

C) As afirmativas III e IV estão incorretas.

C) Egoísmo.

D) Estão incorretas todas as afirmativas.

D) Respeito aos direitos alheios.

E) Está incorreta apenas a afirmativa I.

E)
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43. Nos estados modernos, os direitos e deveres dos cidadãos
são reconhecidos e assegurados a todos os indivíduos. A
Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada
pela Assembléia Geral das Nações Unidas, explicita como
direitos civis os itens abaixo. Apenas um não é direito civil.
Indique.
A) A liberdade individual.
B) A liberdade de ir e vir.
C) A liberdade de imprensa.
D) Direito à segurança.
E)

47.

A) Semáforo com defeito.
B) Via sinalizada.
C) Semáforo a 200 metros.
D) Sinal fechado à frente.
E)

Semáforo à frente.

Direito à agressividade.

44. Aprender a controlar-se e não envolver-se com a neurose
do trânsito é um exercício que se deve praticar diariamente.
Quando o motorista tiver no papel de pedestre, para ele
pensar como condutor deve

48.

A) observar constantemente os carros, mas não esquecer que
o pedestre somente tem direitos e nunca deveres.
B) sempre que possível dá uma carreirinha na frente dos
carros, pois nem sempre o motorista tem o dever de pensar
como pedestre.
C) nem sempre procurar a faixa de pedestre, porque, às vezes,
esta fica muito longe.
D) dificultar o máximo a vida do motorista, porque, afinal de
contas, ele já está em uma situação melhor que a do
pedestre.
E)

A) Dê a preferência.
B) Não dê a preferência.
C) Preferencial do outro condutor.
D) Proibido parar neste local.
E)

Pista sinalizada.

49.

não transgredir as regras de segurança e obedecer às leis,
pois assim estará contribuindo para um trânsito seguro.

As questões de 45 a 50 estão relacionadas as placas de
trânsito. Indique a alternativa correta correspondente a cada
placa.

A) Aclive acentuado.
B) Declive acentuado.
C) Pista em ladeira.

45.

D) Veículo subindo.
E)

A) Perigo! Pedestre.

Veículo descendo.

50.

B) Área escolar.
C) Pedestre em trânsito.
D) Crianças na via.
E)

Cuidado com os pedestres.
A) Velocidade em curso.

46.

B) Velocidade da via.
C) Altura máxima permitida.
D) Velocidade máxima permitida.
E)

Largura máxima permitida.

A) Curva à direita.
B) Curva à frente.
C) Curva à esquerda.
D) Curva sinuosa.
E)

Curva em “S”.
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