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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. 
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e) Em II e III. 
 

 
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.Um par de engrenagens intercambiáveis pressuriza o 
óleo hidráulico. A desvantagem dela é que a pressão se 
eleva e cai de acordo com a velocidade do motor, e o 
único modo de manter a alta pressão é utilizar o motor em 
plena potência. Trata-se de: 
 

a) Bomba de engrenagem. 
b) Bomba de deslocamento variável. 
c) Válvulas de alívio. 
d) Homocinetica. 
e) Válvula termostática. 

 
22.São cruciais para a operação da escavadeira, pois 
suportam o impacto do peso quando uma escavadeira está 
escavando. Sem essa peça, o peso de uma carga pesada 
ou a força descendente da escavação no chão causaria 
tensão nas rodas e pneus, e o trator inteiro pularia 
constantemente: 
 

a) Braço 
b) Lança 
c) Caçamba 
d) Cabine 
e) Pernas estabilizadoras 

 
23.Se o motor do veículo estiver esquentando muito isso 
significa que: 
 

a) O motor está com excesso de combustível. 
b) O motor está com a válvula de comando com 

defeito. 
c) O motor está faltando óleo. 
d) O motor está fundido. 
e) Nenhuma das respostas acima. 

 
24.O Comando hidráulico faz parte de que sistema do 
veículo? 
 

a) Sistema de Freios 
b) Sistema de Transmissão 
c) Sistema de Suspensão 
d) Sistema de Direção 
e) Sistema de Arrefecimento 

 
25.Não é um acidente de trabalho: 
 

a) O acidente que acontece quando você estiver em 
viagem a serviço da empresa. 

b) O acidente que acontece quando você não está 
prestando serviços por ordem da empresa ou fora 
do local de trabalho.  

c) O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o 
trabalho ou do trabalho para casa.  

d) Doença profissional (as doenças provocadas pelo 
tipo de trabalho).  

e) Doença do trabalho (as doenças causadas pelas 
condições do trabalho).  

 
26.Se uma pessoa comete uma infração grave ela perderá 
na CNH: 
 

a) Três pontos 
b) Quatro pontos 
c) Cinco pontos 

d) Sete pontos 
e) Nove pontos 

 
27.Estacionar o veículo ao lado de outro em fila dupla 
comete: 
 

a) Infração leve, multa e remoção do veículo. 
b) Infração média, multa e remoção do veículo. 
c) Infração grave, multa e remoção do veículo. 
d) Infração gravíssima, multa e remoção do veículo. 
e) Multa e detenção. 

 
28.O motorista deve, para entrar à esquerda em vias de 
sentido único: 
 

a) Não Sinalizar e não aproximar da margem direita 
da via. 

b) Não Sinalizar e não aproximar o veículo da 
margem esquerda da via. 

c) Sinalizar e não aproximar o veículo da margem 
direita da via. 

d) Sinalizar e aproximar o veículo da margem 
esquerda da via. 

e) Não sinalizar e aproximar o veículo da margem 
esquerda da via. 

                          

29. A placa significa: 
 

a) Largura máxima permitida 
b) Carga máxima permitida 
c) Largura mínima permitida 
d) Comprimento mínimo permitido 
e) Comprimento máximo permitido 

 
30.É o ato de realizar medições sobre um terreno, a fim de 
se obter as alturas (cotas) de alguns pontos do mesmo: 
 

a) Nivelamento 
b) Escavação 
c) Remoção 
d) Carga 
e) Descarga 

 
31.É a designação genérica aos vários tipos de máquinas 
de escavar, de revolver ou remover terra ou de retirar 
aterro: 
 

a) Valetadeira 
b) Escavadeira 
c) Motoescreiper 
d) Carregadeira de rodas 
e) Rolo compactador 

 
32.É onde se gera a pressão do fluido hidráulico. Na 
linguagem comum dos mecânicos, é também conhecido 
como "burrinho": 
 

a) Cilindros das rodas 
b) Freios Mecânicos 
c) Cilindro-mestre 
d) Comando Hidráulico 
e) Sapatas 
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33.Conduzir veículo automotor, na via pública, estando 
com concentração de álcool por litro de sangue igual ou 
superior a seis decigramas, ou sob a influência de 
qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência acarreta penalidade de: 
 

a) Multa e suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor. 

b) Detenção de seis anos, multa e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor. 

c) Detenção, de um mês a três meses, multa e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

d) Detenção, de seis meses a três anos, multa e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

e) Detenção, de um ano a três anos, multa e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

 
34.Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência é uma 
infração: 
 

a) Grave com multa (cinco vezes) e suspensão do 
direito de dirigir por 12 (doze) meses e retenção 
do veículo até a apresentação de condutor 
habilitado e recolhimento do documento de 
habilitação. 

b) Média com multa (cinco vezes) e suspensão do 
direito de dirigir por 12 (doze) meses e retenção 
do veículo até a apresentação de condutor 
habilitado e recolhimento do documento de 
habilitação. 

c) Gravíssima com multa (cinco vezes) e suspensão 
do direito de dirigir por 12 (doze) meses e 
retenção do veículo até a apresentação de 
condutor habilitado e recolhimento do documento 
de habilitação. 

d) Leve com multa (cinco vezes) e suspensão do 
direito de dirigir por 12 (doze) meses e retenção 
do veículo até a apresentação de condutor 
habilitado e recolhimento do documento de 
habilitação. 

e) Levíssima com multa (cinco vezes) e suspensão 
do direito de dirigir por 12 (doze) meses e 
retenção do veículo até a apresentação de 
condutor habilitado e recolhimento do documento 
de habilitação. 

 
35.Quando um guarda de trânsito faz sinal com apito com 
um silvo breve significa: 
 

a) Atenção “siga” 
b) Pare 
c) Acenda as lanternas 
d) Diminua a marcha 
e) Transito impedido 

 
36.O trânsito de veículos, nas vias terrestres abertas à 
circulação pública, obedecerá à seguinte regra geral: 
 

a) Quando veículos, transitando por fluxos que se 
cruzem, aproximarem-se de local não sinalizado 
terá preferência de passagem aquele que vier da 
esquerda. 

b) Quando veículos, transitando por fluxos que se 
cruzem, aproximarem-se de local não sinalizado 

terá preferência de passagem aquele que vier da 
direita. 

c) Quando veículos, transitando por fluxos que não 
se cruzem, aproximarem-se de local sinalizado 
terá preferência de passagem aquele que vier da 
direita. 

d) Quando veículos, transitando por fluxos que se 
cruzem, aproximarem-se de local não sinalizado 
terá preferência de passagem aquele que vier em 
maior velocidade no fluxo. 

e) Quando veículos, transitando por fluxos que se 
cruzem, aproximarem-se de local não sinalizado 
terá preferência de passagem aquele que tiver o 
mais próximo do cruzamento da via. 

 
37.A via que tem velocidade máxima permitida onde não 
há sinalização de 60 Km/h é uma via? 
 

a) Arterial  
b) Local 
c) Coletora 
d) Trânsito rápido 
e) Rodovia 

 
38.Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir, de categoria diferente da do veículo 
que esteja conduzindo, constitui: 
 

a) Infração grave, multa e apreensão do veiculo e 
recolhimento da habilitação. 

b) Infração média, multa e apreensão do veiculo e 
recolhimento da habilitação. 

c) Infração gravíssima, multa e apreensão do veiculo 
e recolhimento da habilitação. 

d) Infração leve, multa e apreensão do veiculo e 
recolhimento da habilitação. 

e) Infração gravíssima e multa. 
 

39.A placa  significa: 
 

a) Inicio de pista dupla 
b) Fim de pista dupla 
c) Mão dupla adiante 
d) Pista dividida 
e) Sentido duplo 

 
40.Terão preferência de passagem os veículos que se 
deslocam sobre trilhos: 
 

a) Sobre os veículos pequenos, respeitadas as 
normas de circulação. 

b) Sobre os ciclomotores e motocicletas, respeitadas 
as normas de circulação. 

c) Sobre os veículos de porte médio, respeitadas as 
normas de circulação. 

d) Sobre os caminhões e ônibus, respeitadas as 
normas de circulação. 

e) Sobre os demais veículos, respeitadas as normas 
de circulação.  

 
 

FIM DO CADERNO 
 




