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PORTUGUÊS  
Texto:  

 

Pôr - do Sol de Trombeta 
 
O pôr-do-sol, daquele dia estava realmente lindo. 
Era um pôr-do-sol de trombeta. Por quê? Porque 
Emília tinha inventado que em certos dias o Sol 
“tocava trombeta afim de reunir todos os vermelhos 
e ouros do mundo para a festa do ocaso”. Diante de 
um pôr-do-sol de trombeta, ninguém tinha ânimo de 
falar, porque tudo quanto dissessem saía bobagem. 
Mas Dona Benta não se conteve. 
 
- Que maravilhoso fenômeno é o pôr-do-sol! – Disse 
ela. 
Emília deu um pisco para o Visconde por causa 
daquele “fenômeno” e resolveu encrencar. 
 
- Por que é que se diz “pôr-do-sol”, Dona Benta? – 
perguntou com o seu célebre ar de anjo de 
inocência. – Que é que o Sol põe? Algum ovo? 
 
Dona Benta percebeu que aquilo era uma pergunta-
armadilha, das que forçavam certa resposta e 
preparavam o terreno para o famoso “então” de 
Emília. 
 
- O Sol não põe nada,bobinha. O Sol põe-se a si 
mesmo. 
 
- Então ele é o ovo de si mesmo. Que graça! 
 
Dona Benta teve a pachorra de explicar. 
 
- “Pôr-do-sol” é um modo de dizer. Você bem sabe 
que o Sol não se põe  nunca; a Terra  e os outros 
planetas é que se movem em redor dele. Mas a 
impressão nossa é de que o Sol move em redor da 
Terra – e portanto nasce pela manhã e põe-se à 
tarde. 
 
- Estou cansada de saber disso – declarou Emília – 
A minha implicância é com o tal de pôr. “Pôr” 
sempre foi botar uma coisa em certo lugar. A 
galinha põe o ovo no ninho. O Visconde põe a 
cartola na cabeça. Pedrinho põe o dedo no nariz. 
 
- Mas o Sol – continuou Emília – não põe cartola na 
cabeça, nem tem o péssimo costume de tirar ouro 
do nariz. 
 
- Mentira – gritou Pedrinho desapontado, tirando 
depressa o dedo do nariz. 
 
- É um modo de dizer, já expliquei – repetiu Dona 
Benta. 
 
LOBATO, Monteiro. A Chave do tamanhoa. São Paulo, 
Círculo do Livro, 1989. pp. 7-8 
 
 
 

1. De acordo aos acontecimentos e diálogos, o lugar 
mais provável para a história é: 

 
a) A casa onde as personagens moram. 
b) Uma estrada deserta. 
c) Um botequim. 
d) Uma casa velha e abandonada. 
e) Uma oficina mecânica. 
 

2. Não é uma personagem da história: 
 

a) Emília. 
b) Dona Benta. 
c) Joãozinho. 
d) Pedrinho. 
e) Visconde. 
 

3. Emília costumava fazer perguntas-armadilha. Essa 
expressão significa que Emília: 

 

a) Gostava de fazer perguntas fáceis de responder. 
b) Fazia perguntas difíceis de responder. 
c) Gostava de fazer armadilhas para enganar os 

outros. 
d) Não preparava as suas perguntas. 
e) Gostava de preparar as perguntas antes de fazê-

las. 
 

4. Emília afirma que o Sol é o “ovo de si mesmo”. Ser 
“ovo de si mesmo” é o mesmo que dizer: 

 
a) O que o sol recebe a mesma ação que ele próprio 

pratica. 
b) O sol é um grande ovo que está à espera de nascer. 
c) O pôr-do-sol é um momento de reflexão. 
d) O sol nasce e morre de forma natural, sem precisar 

de ajuda. 
e) O pôr-do-sol é o momento em que as pessoas 

passam a refletir sobre a origem da vida. 
 

5. Com a expressão: “célebre as de anjo de inocência” 
o autor nos diz que Emília é: 

 
a) Um anjo muito quietinho. 
b) Curiosa demais, a ponto de incomodar as pessoas. 
c) Muito preguiçosa e gosta de dormir como os anjos. 
d) Danadinha e que de anjo não tem nada. 
e) Uma grande celebridade. 
 

6. A alternativa que apresenta a correta separação das 
sílabas é: 

 
a) Ex-pli-quei. 
b) Nas-ci-me-nto. 
c) Nas-ce-u. 
d) Ama-nhe-cer. 
e) Tro-bem-tas. 
 

7. A alternativa que apresenta erro ortográfico é: 
 

a) Fenômeno 
b) Naceu 
c) Expliquei 
d) Ânimo 
e) Curiosa 
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8. A alternativa que apresenta o plural incorreto dos 

substantivos e adjetivos é: 
 

a) Emília, sempre sapeca, não parava de perguntar. 
b) As crianças gostavam de perguntas-armadilha. 
c) Como se não bastasse os livros ainda tinham que 

levar dois guardas-chuvas. 
d) Senti a falta de Pedrinho, mas ouvi o toc-toc do seu 

sapato e notei sua chegada. 
e) Há muito tempo não sabia o que era uma boa 

história. 
 

 
9. O período: “O Sol põe a si mesmo”, o trecho em 

destaque no feminino deve ser escrito: 
 

a) A si mesmos 
b) A si mesma 
c) O si mesmo 
d) O si mesma 
e) A si mesmo 
 

10. O período: “mas o sol não põe cartola na cabeça”  
no futuro deve ser escrito: 

 
a) Mas o sol não pôs cartola na cabeça. 
b) Mas o sol não porá cartola na cabeça. 
c) Mas o sol não pusera cartola na cabeça. 
d) Mas o sol não ponherá cartola na cabeça. 
e) Mas o sol puserá cartola na cabeça. 
 
 

MATEMÁTICA  
11. Quantas horas uma motocicleta, correndo a uma 

velocidade média de 80km por hora, gastará para 
fazer uma viagem de 640km? 

 
a) 05 horas 
b) 06 horas 
c) 07 horas 
d) 08 horas 
e) 09 horas 
 

12. Para a festa de aniversário de Marcelo foram 
convidados 140 pessoas, porém, 58 não 
compareceram. Quantas pessoas estavam na festa 
de Marcelo? 
 
a) 62 
b) 78 
c) 82 
d) 88 
e) 92 
 

13. A Guerra de Canudos chegou ao fim em 1897. É 
correto afirmar que isto ocorreu no século: 
 
a) XV 
b) XVI 
c) XVII 
d) XVIII 
e) XIX 
 

 

 
14. Karine comprou 60 chocolates, 42 pirulitos e 58 

bombons. Resolveu dividir estes doces igualmente 
com 5 filhos. Quantos doces receberá cada um 
deles? 
 
a) 32 
b) 30 
c) 28 
d) 25 
e) 22 
 

15. O menino e seu cão, juntos têm 56 quilos. Se o 
menino tem 24 quilos a mais que o cão, quantos 
quilos têm o cão? 
 
a) 18 
b) 17 
c) 16 
d) 32 
e) 42 
 

16. Comprei 15 garrafas de guaraná e 12 de cerveja, 
cada uma por R$ 1,20. Paguei com uma nota de R$ 
50,00. Quanto recebi de troco? 

 
a) R$ 16,40 
b) R$ 17,40 
c) R$ 17,50 
d) R$ 17,60 
e) R$ 18,40 
 

17. O numeral que representa: 2 milhares + 7 centenas 
+ 4 dezenas é: 
 
a) 274 
b) 2074 
c) 2704 
d) 2744 
e) 2740 
 

18. Um carro percorre 1,6km por minuto, mantendo 
esta velocidade média, quantos quilômetros serão 
percorridos em 10 minutos? 
 
a) 12 km 
b) 16 km 
c) 32 km 
d) 120 km 
e) 160 km 
 

19. Um caminhão transportava uma carga de 2,5 
toneladas. Quantos quilos ele estava transportando 
nesta carga? 
 
a) 25 kg 
b) 250 kg 
c) 2500 kg 
d) 25000 kg 
e) 255000 kg 
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20. Qual o número que multiplicado por 4 o produto é 

igual a 540? 
 
a) 125 
b) 135 
c) 140 
d) 145 
e) 150 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

21. Parar por tempo superior do necessário para 
embarque/desembarque caracteriza: 

 
a) Parada 
b) Parada e estacionamento 
c) Estacionamento 
d) Ponto de parada 
e) Parada rápida 
 

22. Aponte a alternativa INCORRETA. O pedestre tem 
preferência de passagem: 
 
a) Somente quando for idoso 
b) Se o sinal para os veículos estiver vermelho 
c) Quando estiver na faixa de segurança 
d) Se o sinal para pedestre estiver verde 
e) Quando estiver concluindo a travessia 
 

23. Via sinalizada com duas linhas, sendo a primeira à 
esquerda tracejada e a segunda contínua, indica 
que é possível: 

 
a) Ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as 

condições forem favoráveis 
b) Ultrapassar outro veículo pela direita quando as 

condições forem favoráveis 
c) Fazer o retorno para o lado direito da via 
d) Fazer o retorno para o lado esquerdo da via 
e) Transitar longo trecho pelo lado oposto da via 
 

24. Os sinais de trânsito podem ser:  placas, 
desenhos pintados na via pública e ainda sinais: 
 
a) Luminosos e sonoros 
b) Luminosos e por gestos 
c) Sonoros e por gestos 
d) Luminosos, sonoros e por gestos 
e) Luminosos  

 

25. A placa obriga a: 
 
 

a) Circular sem parar 
b) Circular pela rotatória no sentido indicado 
c) Virar a direita ou seguir em frente 
d) Parar, olhar antes de cruzar a via 
e) Circular somente para o lado direito 

 
 

 
26. O condutor, ao ser ultrapassado, deverá: 

 
a) Reduzir bastante a sua velocidade 
b) Parar o veículo e permitir a ultrapassagem 
c) Aumentar a velocidade 
d) Buzinar para avisar que está permitindo a 

ultrapassagem 
e) Facilitar a ultrapassagem 
 

27. Uma pessoa foi atropelada e está caída no meio da 
rua. O que fazer em primeiro lugar? 

 
a) Remover a pessoa para a calçada 
b) Anotar a placa ou correr atrás do carro que a 

atropelou 
c) Tentar chamar algum parente da vítima 
d) Iniciar imediatamente o atendimento no local 
e) Sinalizar o local par evitar outros acidentes 
 

28. Amperímetro, adômetro e botão de luzes são: 
 

a) Componentes externos do pára-brisa 
b) Instrumentos do painel 
c) Órgãos auxiliares do motor 
d) Equipamentos obrigatórios 
e) Equipamentos que auxiliam na escolha do melhor 

caminho 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 

 

 

 

29. O campeão brasileiro de futebol de 2006 e 2007 é: 
 
 

a) Corinthians 
b) São Paulo 
c) Flamengo 
d) Palmeiras 
e) Vasco da Gama 
 

30. O caso de assassinato que vem recebendo muita 
atenção da mídia recentemente foi da morte de uma 
menina de 5 anos, cujos principais suspeitos são 
seus pais. O nome da vítima é: 

 
 

a) Maria da Silva 
b) Marina da Silva 
c) Isabela Nardoni 
d) Luciana Montéz 
e) Paula Albuquerque 
 

31. Na política, a sigla CPI significa: 
 
 

a) Comissão Para Interrogatório 
b) Comissão Política de Interrogatório 
c) Comitiva Parlamentar de Inquéritos 
d) Comissão Parlamentar de Inquérito 
e) Comitiva Presidencial de Inquérito 
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32. Fome Zero é: 
 

a) Um programa dos governos dos estados do 
Nordeste para acabar com a fome gerada pela 
seca. 

b) Um programa do governo federal para acelerar o 
crescimento do país. 

c) Um programa do governo para assegurar o direito 
humano à alimentação adequada às pessoas com 
dificuldades de acesso aos alimentos. 

d) Um projeto para arrecadação de dinheiro para 
acabar com as dívidas do país. 

e) Um projeto das redes de televisão para acabar com 
a fome das crianças carentes. 

 




