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[ CADERNO 04 ] PREFEITURA DE MATOZINHOS

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

TEXTO I

Os dois amiguinhos

 Uma vez uma garça adotou um fi lhote de tigre órfão 
e criou o bebê junto com seu próprio fi lho. Os dois vira-
ram grandes amigos e todo dia faziam a maior bagunça, 
sem jamais brigar. Na realidade, eram as crianças mais 
boazinhas do mundo. Um dia apareceu outra garça que 
era uma encrenqueira; essa garça tratou muito mal o 
bebê garça. O bebê garça pediu socorro, e o tigre veio 
correndo: num instante engoliu a encrenqueira. Só fi cou 
um ossinho e um punhado de penas para contar a histó-
ria. O tigre, que tinha sido criado num regime vegetariano, 
achou aquela comida diferente uma maravilha. Lambendo 
os bigodes, piscou o olho e disse:
 - Eu te adoro, minha pequena garça!
 E zás, lá se foi sua companheira de brincadeiras servir 
de sobremesa para o piquenique improvisado.
Moral: Nada elimina o que a natureza determina.

(Fábulas de Esopo. Compilação de Russel Ash e Bernard Higton.São 
Paulo:Companhia das letrinhas,1994.p.44.)

QUESTÃO 01

Releia o trecho abaixo e observe as palavras destacadas.

Uma vez uma garça adotou um fi lhote de tigre órfão 
e criou o bebê junto com seu próprio fi lho. Os dois 
viraram grandes amigos e todo dia faziam a maior 
bagunça, sem jamais brigar.

Marque a palavra que NÃO pertence ao gênero mascu-
lino:

a) um.
b) órfão.
c) dia.
d) bagunça.

QUESTÃO 02

A moral da fábula é evidenciada quando

a) a garça adota o tigre para ser criado junto ao seu fi lho.
b) o tigre e o bebê garça começam a brincar.
c) o tigre engole o bebê garça como sobremesa.
d) o tigre e o bebê garça viram amigos.

QUESTÃO 03

Relacione as duas colunas de acordo com a divisão silá-
bica das palavras abaixo.

COLUNA A COLUNA B 

(  I  ) amiguinhos (      )  três sílabas
(  II ) faziam (      )  quatro sílabas
( III ) vegetariano (      )  cinco sílabas
( IV ) realidade  (      )  seis sílabas

Marque a alternativa com a sequência correta, na ordem 
de cima para baixo.

a) I, IV, III, II.
b) II, III, I, IV.
c) IV, I, III, III.
d) II, I, IV, III.
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QUESTÃO 04

Observe as palavras abaixo:

garças, fi lho, minha, engoliu, ossinho, maravilha, 
fi lhote, grandes

Em qual alternativa essas palavras aparecem em ordem alfabética?

a) fi lhote, fi lho, engoliu, garças, grandes,minha, maravilha, ossinho.
b) engoliu, fi lho, fi lhote, garças, grandes, maravilha, minha, ossinho.
c) engoliu, fi lho, fi lhote, garças, grandes, ossinho, maravilha, minha.
d) engoliu, fi lhote, fi lho, garças, grandes, maravilha, minha, ossinho.

TEXTO II

Disponível em: http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira55.htm. Acesso em: 25 ago. 2011 às 15:08 min.

QUESTÃO 05

Classifi cando todas as frases do texto II, temos 

a) quatro frases exclamativas e duas frases interrogativas.
b) cinco frases exclamativas.
c) quatro frases interrogativas.
d) quatro frases interrogativas e duas frases exclamativas.

QUESTÃO 06

Cascão é um personagem das histórias em quadrinhos que não gosta de tomar banho. Ele solicita ao pai para contar a 
História dos três porquinhos, principalmente, porque

a) ele se identifi ca com os personagens principais.
b) ele gosta de qualquer história em quadrinhos.
c) o pai de Cascão gosta de contar essa história específi ca.
d) ele só gosta de contos de fada.
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TEXTO III

O PINGUIM

Bom-dia, Pinguim 
onde vai assim, com ar apressado? 

Eu não sou malvado 
não fi que assustado, com medo de mim. 

Eu só gostaria 
de dar um tapinha 

no seu chapéu de jaca 
ou bem de levinho 

puxar o rabinho 
da sua casaca.

Vinícius De Moraes

QUESTÃO 07

Pode-se afi rmar que o texto III é

a) uma biografi a
b) uma carta
c) uma poesia
d) uma receita 

QUESTÃO 08

O quadro abaixo apresenta uma frase do texto III. Obser-
ve o número singular dos substantivos:

No seu chapéu de jaca.

Passando os substantivos para o plural, qual das alter-
nativas abaixo apresenta uma reescrita, gramaticalmente 
correta para o trecho?

a) No seus chapéus de jaca.
b) No seus chapéis de jaca.
c) Nos seus chapéis de jaca.
d) Nos seus chapéus de jaca.

QUESTÃO 09

Leia o enunciado abaixo.

O vocábulo casaca apresenta o fonema (som) – Z, 
mas com a grafi a (escrita) de S.

Marque a alternativa que apresenta um vocábulo escrito 
com S, mas com o som de Z, como em casaca.

a) assim.
b) coisa.
c) sinal.
d) escuro.

QUESTÃO 10

Bom-dia, Pinguim 
onde vai assim, com ar apressado? 

A expressão destacada acima está grafada com letra mai-
úscula porque

a) é um cumprimento matinal.
b) se refere ao Pinguim.
c) inicia uma frase.
d) é composta de duas palavras.
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LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

QUESTÃO 11

É competência do DENATRAN, órgão máximo executivo 
de trânsito da União,

a)  alterar, se necessário, a gravidade das infrações de 
trânsito defi nidas no Código de Trânsito Brasileiro.

b)  operar e fi scalizar o trânsito nas rodovias federais.
c)  indicar os membros dos Conselhos Estaduais de 

Trânsito.
d)  organizar e manter o RENACH (Registro Nacional de 

Carteiras de Habilitação) e o RENAVAM (Registro Na-
cional de Veículos Automotores).

QUESTÃO 12

A execução de uma conversão à direita ou à esquerda, 
em locais proibidos pela sinalização pode ocasionar 

a)  uma infração média, com retenção da CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação).

b)  uma infração gravíssima, com multa.
c)  uma infração leve mas com retenção do veículo.
d)  uma infração grave, com 5 pontos na CNH (Carteira 

Nacional de Habilitação).

QUESTÃO 13

Em uma via de mão única, com duas faixas de tráfego, 
pode-se ver a placa de regulamentação abaixo. 

O que ela signifi ca? Marque a alternativa CORRETA. A 
placa indica que

a)  não é permitido mudar de faixa de trânsito.
b)  a via muda de mão de direção, logo à frente
c)  é proibido ultrapassar pelo lado direito do outro veículo.
d)  a pista está interditada à direita.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que condiz com o comportamento 
CORRETO de um condutor, quando ele está dirigindo à 
frente de um veículo e o motorista do veículo de trás pede 
passagem.

a)  O motorista do veículo da frente deve apenas diminuir 
a velocidade.

b)  O motorista do veículo da frente deve facilitar a pas-
sagem para o veículo de trás e este deve fazer a ultra-
passagem pelo lado esquerdo da via.

c)  O motorista do veículo da frente deve aumentar a ve-
locidade do veículo.

d)  O motorista do veículo da frente deve diminuir a velo-
cidade e permitir que a ultrapassagem seja realizada 
à direita da via.

QUESTÃO 15

Para evitar acidentes, a reação de um condutor, ao se 
deparar com perigos, tais como, obstáculos á frente, pe-
destre na via de trânsito, a velocidade permitida deve ser 

a)  máxima de 80 km/h, de acordo com a Legislação de 
Trânsito.

b)  máxima permitida de 60 Km/h, para a via onde está 
circulando.

c)  de 30 km/h, em qualquer via e máxima de 80Km/h, em 
vias diferenciais.

d)  compatível com as características da via por onde o 
condutor está circulando.

QUESTÃO 16

Analise as condutas prestadas a uma vítima de acidente, 
que está inconsciente e sangramento.

I.  não movimentar a vítima.
II.  aguardar o socorro profi ssional.
III.  aplicar torniquete para estancar a hemorragia. 

Marque a alternativa CORRETA:

a)  somente as condutas I e II estão corretas.
b)  somente as condutas I e III estão corretas.
c)  somente as condutas II e III estão corretas.
d)  as condutas I, II e III estão incorretas.
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QUESTÃO 17

As noções de primeiros socorros são importante para: 
Marque (V) para as afi rmativas Verdadeiras ou (F) para 
as afi rmativas Falsas.

(      )  um atendimento contínuo e defi nitivo.
(      )  saber utilizar técnicas simples ou complexas.
(      )  prestar o atendimento inicial e temporário.
(      )  dar um atendimento profi ssional.
(      )  fazer diagnósticos corretamente.

Assinale a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo:

a)  V – V – V – F – F.
b)  V – F – F – V – V.
c)  F – F – V – F – F.
d)  F – F – F – V – V.

QUESTÃO 18

A mensagem “Respeite a Sinalização” está inscrita nas 
placas

a)  de regulamentação.
b)  educativas.
c)  de advertência.
d)  de serviços auxiliares.

QUESTÃO 19

Um condutor de veículo deve compreender que a placa 
acima indica:

a)  Largura até o limite indicado no eixo da placa.
b)  Peso máximo por eixo até o limite indicado.
c)  Comprimento até o limite indicado.
d)  Carga até o limite indicado na placa.

QUESTÃO 20

A bateria no veículo tem como fi nalidade:

a)  transformar energia mecânica em elétrica.
b)  produzir energia elétrica de alta tensão.
c)  gerar energia elétrica de baixa tensão.
d)  armazenar energia elétrica de baixa tensão.




