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Português 
 
 
01.Leia o texto a seguir: 
 

Cadela salva criança 
  

Uma cadela vira-lata, Catita, salvou a vida de  
Bull, em Campos, no estado do Rio. Os irmãos Lucas 
Martins, de 4 anos, e Leandro, de 10, brincavam na rua, 
quando o cachorro surgiu e passou a mordê-los. A cadela, 
atraída pelo choro dos meninos, avançou contra Holls. 
Após muita briga o cão fugiu. Os garotos foram 
hospitalizados, mas já receberam alta. 

 
(O Estado de São Paulo) 

 
De acordo com o texto NÃO se afirma que: 
 

a) Um cão atacou duas crianças. 
b) Catita salvou duas crianças de um pit Bull. 
c) O fato ocorreu no estado de São Paulo. 
d) As crianças tinham 4 e 10 anos de idade. 
e) O pit Bull chamava-se Holls. 

 
02.Em qual das alternativas a seguir as sílabas estão 
separadas incorretamente? 
 

a) CI-GAR-RA 
b) RE-SOL-VI-DO 
c) AR-RU-MA-DO 
d) RO-U-BO 
e) FER-RA-DU-RA 

 
03.O texto abaixo está sem pontuação. Os símbolos (*) 
indicam o lugar em que a pontuação deveria aparecer.  

 
“Um elefante * muito enxerido *foi parar num grande circo. 
Ele exclamou * 
*Que beleza *Gente * aqui estou*” 
 
Os sinais de pontuação mais adequados seriam, segundo 
a ordem em que apareceriam no texto: 
 

a) vírgula, vírgula, dois-pontos, travessão, 
exclamação, vírgula e exclamação. 

b) vírgula, vírgula, ponto-e-vírgula, travessão, 
exclamação, vírgula e exclamação. 

c) vírgula, vírgula, dois-pontos, travessão, 
exclamação, ponto final e reticências. 

d) vírgula, vírgula, dois-pontos, travessão, vírgula, 
vírgula e exclamação. 

e) vírgula, vírgula, dois-pontos, travessão, 
interrogação, vírgula e exclamação. 

 
04.Qual alternativa contém palavras que não deveriam 
estar acentuadas? 
 

a) armazém, além, também 
b) daí, saí, caí 
c) má, sofá, cajá 
d) cajú, pitú, jacú 
e) cipó, jiló, caritó 

 
 
 
 

05.Complete as palavras abaixo com x ou ch. Em seguida 
marque a opção que contém a seqüência correta. 

 
Be__iga  
__ácara 
__arope 
En__urrada 
__icote 
 

a) X, X, CH, CH, X 
b) X, CH, X, X, CH 
c) CH, CH, X, X, X 
d) X, X, X, CH, CH 
e) CH, X, CH, CH, X 

 
06.“Na última sexta-feira, 20 de junho, o presidente Lula 
sancionou uma lei que já nas primeiras horas suscitou 
opiniões extremadas, a favor e contra. Apelidada de Lei 
Seca, a legislação da tolerância quase zero aumenta as 
penalidades para qualquer pessoa que dirija depois de 
consumir bebida alcoólica, mesmo que em quantidades 
ínfimas.”(Revista da Semana, julho de 2008). 
 
O texto acima não nos permite afirmar que: 
 

a) A Lei Seca é muito rígida. 
b) A lei seca recebeu críticas e elogios. 
c) O presidente Lula sancionou a Lei Seca. 
d) Todos aprovaram a Lei Seca. 
e) A Lei tenta impedir que as pessoas bebam e em 

seguida dirijam. 
 
07.Em qual das alternativas o verbo sublinhado está no 
tempo passado? 
 

a) Hão de existir políticos honestos. 
b) A jovem não tivera tempo para escapar do 

malfeitor. 
c) Iríamos à praia, mas choveu. 
d) Conversarei sobre isto amanhã. 
e) Pare com isso já! 

 
08.Qual das frases está de acordo com a norma culta da 
língua? 

 
a) Aquele rapaz tem o péssimo abito de falar 

gritando. 
b) Já está na ora de resolvermos esta situação. 
c) A herança que recebi veio em boa hora. 
d) A pessoas que não tomam jeito. 
e) Li o jornal para consultar meu oroscopo. 

 
09.Em qual das alternativas a palavra grifada é um verbo? 
 

a) Não falo com quem me faz de palhaço. 
b) Quando começa a relampejar todos correm. 
c) Assisti a uma fita ontem. 
d) Aquele homem fitou-me os olhos, indignado. 
e) O jantar está servido! 

 
10.Há verbo no futuro em: 
 

I. Mãe e filho se abraçaram. 
II. Mãe e filho se abraçarão. 
III. Iremos à praia este fim de semana. 

 
a) Apenas em I. 
b) Apenas em II. 
c) Apenas em III. 
d) Em I e II. 
e) Em II e III. 
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Matemática 
 
 
11.Considere o número 257. Se multiplicarmos sua 
unidade por 4, sua dezena por 3 e sua centena por 2, o 
valor encontrado: 
 

a) passa 432 unidades de 257. 
b) passa 234 unidades de 257. 
c) passa 321 unidades de 257. 
d) passa 132 unidades de 257. 
e) passa 236 unidades de 257. 

 
12.Três números são somados. O menor é 134. O 
resultado da soma passa 383 unidades do maior. O 
terceiro número é: 
 

a) Menor que 134. 
b) Maior que 134 e menor que 250. 
c) Maior que 250 e menor que 383. 
d) Maior que 383. 
e) Não há dados suficientes para responder. 

 
13.Num saco com laranjas, 42 estão verdes e as 4/7 
restantes estão maduras. O total de laranjas deste saco 
pode ser dividido igualmente entre: 
 

a) 3 pessoas 
b) 4 pessoas 
c) 5 pessoas 
d) 6 pessoas 
e) 7 pessoas 

 
14.Um corredor treina todos os dias. Num sábado deu 19 
voltas numa pista oval de 0,8 km. No domingo, deu 13 
voltas numa pista circular de 1.200 metros. Assim, 
podemos afirmar que: 
 

a) No sábado percorreu 500 metros a mais que no 
domingo. 

b) No sábado percorreu 200 metros a menos que no 
domingo. 

c) No sábado percorreu 300 metros a mais que no 
domingo. 

d) No sábado percorreu 400 metros a menos que no 
domingo. 

e) No sábado percorreu 500 metros a menos que no 
domingo. 

 
15.Deposito mensalmente R$ 160,00 na caderneta de 
poupança, isto é, 20% do meu salário. Meu salário é de: 
 

a) R$ 800,00 
b) R$ 320,00 
c) R$ 400,00 
d) R$ 480,00 
e) R$ 740,00 

 

16.Considere o maior número de 4 dígitos que seja 
divisível por 7. Quanto devo acrescentar a ele para que 
seja divisível por 8? 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
17.Atrasei o pagamento de uma parcela de R$ 42,00 do 
carnê da loja de eletrodomésticos. O pagamente está 
previsto par o dia 10 de cada mês e só pude efetuar o 
pagamento no dia 15. Desse modo tive que pagar juros 
simples de 0,2% ao dia. O total pago por esta parcela em 
atraso foi de: 
 

a) R$ 46,20 
b) R$ 42,42 
c) R$ 44,20 
d) R$ 46,40 
e) R$ 42,24 

 
18.Pelo Sistema Legal de Medidas, para que 
transformemos uma medida expressa em milímetros para 
uma medida expressa em decímetros é necessário: 
 

a) Multiplicar seu valor por 10. 
b) Dividir seu valor por 10. 
c) Multiplicar seu valor por 100. 
d) Dividir seu valor por 100. 
e) Multiplicar seu valor por 1000. 

 
19.Obtive R$ 782,00 com a venda de lanches num dia de 
sexta-feira. Desse valor deverei abater alguns gastos: 
 

• R$ 52,00 de pão; 
• R$ 37,00 na compra de um botijão de gás; 
• R$ 75,00 da conta de energia; 
• R$ 207,50 para pagamento da quinzena de um 

funcionário. 
 
Com isso me restará: 
 

a) R$ 410,50 
b) R$ 412,50 
c) R$ 390,50 
d) R$ 405,50 
e) R$ 416,50 

 
20.Qual das frações abaixo mais se aproxima de 7/12 e é 
maior que ele? 
 

a) 1/3 
b) 1/2 
c) 2/3 
d) 3/4 
e) 5/6 
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Conhecimentos Específicos  
 
 
21.É geralmente a primeira parte do sistema elétrico a 
desgastar:  
 

a) A bateria 
b) Fusível 
c) Gerador 
d) Transmissão 
e) Alternador 

 
22.Uma porção do sistema elétrico não está trabalhando 
como as luzes interiores ou luzes do traço. A primeira 
coisa a verificar é: 
 

a) As lâmpadas 
b) Fiação cortada 
c) A bateria 
d) Os fusíveis 
e) Desligar o som 

 
23.A maioria de caixas do fusível será etiquetada pelo 
circuito. Os carros modernos usam um tipo de fusível da 
lâmina que seja retangular na forma e transparente. 
Procurar o fio, que funciona através do fusível, e ver se for 
queimado completamente. Todo o descolorar-se do fusível 
é um sinal que: 
 

a) As lâmpadas interiores queimaram. 
b) Fusível descolou da caixa. 
c) Fusível fundiu. 
d) O fusível está funcionando corretamente. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
24.O sistema elétrico de um carro não suporta o consumo 
elevado de corrente que os amplificadores de som mais 
potentes precisam para funcionar. O problema está no (a): 
 

a) Na bateria. 
b) No amplificador. 
c) No alternador. 
d) No dimensionamento do fusível. 
e) Dimensionamento correto do sistema elétrico. 

 
25.Atua como reservatório de energia que fornece ao 
sistema quando o motor está parado; quando trabalha a 
um regime superior da marcha lenta: 
 

a) Fusível 
b) Bateria 
c) Alternador 
d) Sistema elétrico 
e) Transmissão 

 
26.O alternador serve para: 
 

a) Descarregar energia quando o carro está 
desligado. 

b) Alternar o sistema de transmissão. 
c) O acionamento do sistema elétrico interno. 
d) Supir todas as necessidades de energia do 

automóvel e carrega a bateria. 
e) Descarregar a bateria do veículo. 

 
 
 

27.Todos os fios da instalação, à exceção das ligações à 
massa, à bateria e aos cabos de alta tensão da ignição, 
apresentam cores diversas, que correspondem a um 
código de identificação. Cerca de quantos metros de fios 
unem os componentes elétricos num automóvel atual. 
 

a) 10 metros de fio. 
b) 100 metros de fio. 
c) 1000 metros de fio. 
d) 500 metros de fio. 
e) 10000 metros de fio. 

 
28.Impede que a bateria fique sobrecarregada e que haja 
danos nos dispositivos elétricos: 
 

a) Alternador 
b) Velas 
c) Platinado 
d) Ignição 
e) Regulador de voltagem 

 
29.É responsável pela corrente de alta tensão que irá gerar 
a centelha na vela de ignição. A vela, por sua vez, inicia a 
queima da mistura ar-combustível mantendo a câmara 
dentro da faixa de temperatura ideal de trabalho: 
 

a) Bobina 
b) Velas 
c) Ignição 
d) Alternador 
e) Distribuidor 

 
30.Compõem um dispositivo de proteção a curto-circuito 
no sistema elétrico:  
 

a) Fios 
b) Fusível 
c) Diferencial de potência 
d) Dispositivo de proteção 
e) Distribuidor 

 
31.Na injeção eletrônica têm como função gerar a alta 
tensão necessária para produção de faíscas nas velas de 
ignição, como as tradicionais asfálticas: 
 

a) Sensor de rotação 
b) Sensor de detonação 
c) Bobinas plásticas 
d) Unidade central de injeção 
e) Sonda lambda 

 
32.No sistema de ignição é a fonte primária de energia, 
fornecendo uma tensão em torno de 12V nos veículos 
modernos (nos tipos mais antigos podíamos encontrar 
também sistemas de 6V e nos mais modernos chegaremos 
aos 36V). Trata-se do (a): 
 

a) Injeção eletrônica 
b) Alternador 
c) Transformador 
d) Bobina 
e) Bateria 
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33.A bobina possui como função elevar os 12 volts da 
bateria para uma tensão em torno de quantos volts, que 
são transmitidos para as velas? 
 

a) 1.000 volts 
b) 5.000 volts 
c) 10.000 volts 
d) 20.000 volts 
e) 30.000 volts 

 
34.É um instrumento de medida elétrica que mede a 
resistência elétrica, ou seja, a oposição à passagem da 
corrente elétrica. O modelo original desse instrumento 
provinha de uma pequena bateria que aplica uma tensão à 
resistência. Trata-se do: 
 

a) Ohmímetro 
b) Amperímetro 
c) Voltímetro  
d) Galvanômetro 
e) Circuito elétrico 

 
35.È o medidor Medidor de corrente elétrica: 
 

a) Galvanômetro 
b) Osciloscópio  
c) Voltímetro 
d) Amperímetro 
e) Circuito magnético 

 
36.Sobre o motor de partida marque a alternativa incorreta. 
 

a) O motor de partida ou motor de arranque, como 
também é conhecido, tem o objetivo de colocar 
em funcionamento o motor de combustão de um 
veículo, que não possui força própria para 
começar a girar. 

b) Ele é acionado eletricamente com ajuda da 
bateria, transformando a energia elétrica em 
energia mecânica, impulsionando o motor para a 
partida e garantindo um torque inicial elevado, já 
que neste momento existe resistência ao 
movimento, por causa da compressão e atrito do 
pistão, biela, árvore de manivelas, mancais, 
viscosidade do óleo e temperatura do motor.  

c) As resistências são ainda menores quando o 
motor está frio. 

d) É formado, basicamente, por uma carcaça de aço 
em formato cilíndrico, com mancais nas 
extremidades que apóiam o induzido - um 
conjunto de lâminas cilíndricas que giram e têm 
ranhuras axiais. No mancal, do lado do coletor, 
está localizado o porta-escovas.  

e) As escovas são tensionadas por molas especiais 
contra os coletores do induzido, transmitindo a 
corrente elétrica. Na parte externa do mancal está 
o pinhão, empurrado por um garfo ao comando da 
chave magnética. 

 
37.É um aparelho que gera corrente contínua convertendo 
energia mecânica em elétrica, através de indução 
eletromagnética. É constituído por um ímã e uma bobina. A 
energia mecânica (de um rio, por exemplo) faz girar um 
eixo ao qual se encontra o ímã, fazendo alternar os pólos 
norte e sul na bobina e por indução geram uma energia 
elétrica. O contrário, ou seja, a bobina no eixo, também é 
possível. Trata-se do: 
 
 
 

a) Dínamo 
b) Motor de partida 
c) Alternador 
d) Fusível 
e) Cabo de velas 

 
38.É a principal recomendação para que o motor de 
partida não apresente problemas: 
 

a) Manter o alternador em ordem. 
b) Manter o distribuidor em ordem. 
c) Manter os fusíveis em ordem. 
d) Manter o comando de válvulas em ordem. 
e) Manter a bateria em ordem. 

 
39.Se você colocar muita água na bateria, quando o carro 
der partida o que acontece? 
 

a) O  ácido vai espirrar. A reação dentro da bateria 
quando o carro da partida ocasiona causa o nível 
da água subir. Se tiver muita água na bateria, a 
água excessiva da reação irá causar um 
vazamento. Isto faz com que o precioso ácido 
dentro da bateria seja perdido.  

b) O motor do carro vai fumarar. A reação dentro da 
bateria quando o carro dá partida faz o nível da 
água subir. Se tiver muita água na bateria, a água 
excessiva da reação irá causar um vazamento. 

c) A bateria vai explodir. A reação dentro da bateria 
quando o carro dá partida faz o nível da água 
subir. Se tiver muita água na bateria, a água 
excessiva da reação irá causar um vazamento. 

d) O sistema elétrico do seu veículo vai queimar. A 
reação dentro da bateria quando o carro dá 
partida faz o nível da água subir.  

e) Não acontece nada, pois com muita água na 
bateria só vai aumentar sua vida útil. 

 
40.Para estender a vida útil da bateria não devemos fazer: 
 

a) A manutenção correta da bateria.  
b) Tenha certeza que os pólos e as garras da bateria 

estejam limpos. As pontas podem ser limpas com 
uma escova de aço, ou um produto para limpar 
contato.  

c) Tenha certeza que sua bateria esteja instalada 
corretamente, Ex: as presilhas que seguram a 
bateria no veículo devem estar bem presas 
impedindo que a bateria pule ou vire de lado. Os 
solavancos que uma bateria recebe, 
especialmente quando usadas em buracos, 
trilhas, irá consumir 6-8 meses da vida da bateria.  

d) Instalação de uma bateria correta para atender as 
necessidades de energia do seu veículo, é melhor 
ter uma capacidade de reserva do que ter uma 
bateria pequena.  

e) Dar cargas em carregadores de Auto Elétrico, 
pois como eles têm sempre vários clientes, não 
podem deixar a bateria carregando com a 
amperagem ideal, forçando uma carga rápida, 
aquecendo as placas  que irão perder em 10% o 
poder de armazenamento da bateria. 

 
 

FIM DO CADERNO 
 




