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Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões de 01 a 08 
 
Verbo Crackar 
Eu empobreço de repente 
Tu enriqueces por minha causa 
Ele azula para o sertão 
Nós entramos em concordata 
Vós protestais por preferência 
Eles escafedem a massa 
                     Sê pirata 
                     Sede trouxas 
Abrindo o pala 
Pessoal sarado. 
Oxalá que eu tivesse sabido que esse verbo 
                                                  era irregular. 
(Oswald de Andrade) 
 
01. Escolha a alternativa que aponta, apropriadamente, o 
significado do verbo Crackar, criado pelo autor. 
a) Prosperar, expandir, fomentar. 
b) Lesar, medrar, ir à bancarrota. 
c) Quebrar, falir, ir à bancarrota. 
d) Flagelar, vociferar, ascender. 
 
02. Aponte a opção que mostra a que conjugação pertence 
crackar e explica os mecanismos de formação de palavras de 
nossa língua. 
a) Pertence à primeira conjugação – o que é norma entre os 

neologismos verbais de nossa língua, pois o sufixo 
formador usado na maioria dos casos é “-ar”.  

b) Pertence à segunda conjugação – o que é norma entre os 
neologismos verbais de nossa língua, pois o sufixo 
formador usado na maioria dos casos é “-ar”.  

c) Pertence à terceira conjugação – o que é norma entre os 
neologismos verbais de nossa língua, pois o sufixo 
formador usado na maioria dos casos é “-ar”.  

d) Não tem uma conjugação fixa – o que é norma entre os 
neologismos verbais de nossa língua, pois o sufixo 
formador usado na maioria dos casos é “-ir”.  

 
03. Escafeder a massa é um termo ligado ao mundo das 
falências e concordatas – significa “falir de forma fraudulenta”. 
Observando aquilo que podemos considerar o “presente do 
indicativo” do verbo crackar, aponte a alternativa que explica, 
apropriadamente, o que o texto nos informa sobre esse mundo 
de falências e concordatas.  
a) É um mundo de fraudes, enriquecimentos e 

empobrecimentos súbitos, fortunas de origem lícita; é, 
principalmente, um mundo de gente idônea, hábil na 
exploração dos incautos. 

b) É um mundo de fraudes, enriquecimentos e 
empobrecimentos súbitos, fortunas de origem ilícita; é, 
principalmente, um mundo de gente inescrupulosa, hábil 
na exploração dos incautos. 

c) É um mundo de fraudes, enriquecimentos e 
empobrecimentos súbitos, fortunas de origem lícita; é, 
principalmente, um mundo de gente incauta, hábil na 
exploração dos inescrupulosos. 

d) É um mundo de fraudes, enriquecimentos e 
empobrecimentos súbitos, fortunas de origem ilícita; é, 
principalmente, um mundo de gente escrupulosa, hábil na 
exploração dos idôneos. 

 
04. Marque a alternativa que comenta, adequadamente, de 
que forma o “imperativo afirmativo” do verbo confirma o que o 
“presente do indicativo” nos havia informado sobre o mundo 
dos negócios. 
a) O imperativo põe em evidência o comportamento do mundo 

dos negócios: o do pirata, o explorador. 

b) O imperativo põe em evidência os dois comportamentos do 
mundo dos negócios: o do trouxa, o explorado. 

c) O imperativo põe em evidência apenas o forma verbal, sem 
nenhuma outra conotação.  

d) O imperativo põe em evidência os dois comportamentos do 
mundo dos negócios: o do pirata e o da sua contraparte, o 
trouxa. 

 
05. Abrir o pala é uma expressão que significa “fugir”. Sarado, 
em linguagem popular, significa “esperto, finório”. Indique a 
opção de mostra de que forma o gerúndio e o particípio do 
verbo confirmam o que o “presente do indicativo” já havia 
informado.  
a) Essas formas verbais se referem à comiseração e à falta de 

escrúpulos que marcam o comportamento dos que vivem 
no mundo dos grandes negócios. 

b) Essas formas verbais também se referem à fraude e à falta 
de escrúpulos que marcam o comportamento dos que 
vivem no mundo dos grandes negócios. 

c) Essas formas verbais também se referem à comiseração e 
à filantropia que marcam o comportamento dos que vivem 
no mundo dos grandes negócios. 

d) Essas formas verbais também se referem à fraude e à 
generosidade que marcam o comportamento dos que 
vivem no mundo dos grandes negócios. 

 
06. O emprego de expressões populares e termos da gíria do 
mundo financeiro cumpre alguma função expressiva no texto? 
Aponte a alternativa que comenta, apropriadamente, esse 
fato.   
a) Não, pois não indica a convivência de certa vulgaridade de 

expressão com a necessidade de criar uma linguagem 
restrita aos iniciados no mundo financeiro.  

b) Sim, pois indica a convivência de certa vulgaridade de 
expressão com a necessidade de criar uma linguagem 
restrita aos iniciados no mundo financeiro.  

c) Sim, pois indica a convivência de certa vulgaridade de 
expressão com a necessidade de criar uma linguagem 
restrita aos que não são iniciados no mundo financeiro.  

d) Não, pois não indica a convivência de certa vulgaridade de 
expressão com a necessidade de criar uma linguagem 
restrita aos que não relações com o  mundo financeiro.  

 
07. A irregularidade do verbo crackar é um problema restrito à 
Morfologia? Escolha a alternativa que comenta, 
apropriadamente, esta questão. 
a) A irregularidade desse verbo é uma questão ligada apenas 

à Gramática, pois regular é o mundo financeiro, guiado por 
interesses sempre muito claros e honestos. 

b) A irregularidade desse verbo não é uma questão ligada à 
vida do sujeito lírico e nem à Gramática. Irregular é o 
mundo financeiro, guiado por interesses nem sempre muito 
honestos e solidários. 

c) A irregularidade desse verbo é uma questão ligada à vida 
do sujeito lírico e não à Gramática. Regular é o mundo 
financeiro, guiado por interesses ora muito claros ora 
desonestos. 

d) A irregularidade desse verbo é uma questão ligada à vida 
do sujeito lírico e não à Gramática. Irregular é o mundo 
financeiro, guiado por interesses nem sempre muito claros 
ou honestos. 

 
08. Aponte a opção que contém apenas substantivos 
extraídos do texto.   
a) Empobreço, azula, abrindo, concordata. 
b) Concordata, preferência, sertão, trouxas. 
c) Sabido, escafedem, pirata, causa. 
d) Pirata, trouxa, sabido, irregular. 
 
09. Complete corretamente a lacuna:  
“Enquanto uns trabalhavam, outros_______ computador”.  
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a) Se entretiam no.  
b) Entretiam no. 
c) Entretinham no. 
d) Entretinham-se com o. 
 
10. Marque a alternativa em que todos os substantivos são 
abstratos:  
a) Nuvem, espaço, olhos, sorriso, luz.  
b) Tempo, orelhas, ausência, doença, lábios.  
c) Inimizade, angústia, saudade, esperança, amizade.  
d) Espaço, traição, pescoço, dedos, promessa.  
 
11. Uma das alternativas contém somente palavras 
PROPAROXÍTONAS. Indique-a. 
a) Alguém, vencido, propósito, vinhedo. 
b) Fanático, úmido, médico, ótimo.  
c) Viatura, amável, dólar, cobra.  
d) Pescaria, lança, anzol, ótimo.  
 
12. Quanto à separação das sílabas, aponte a alternativa 
incorreta: 
a) Ca-se-bre, mon-ta-nha, sa-pa-to, ga-ro-ta. 
b) Pre-des-ti-nar, e-xer-cí-cio, mo-lha-do, pas-to.  
c) Ba-lan-ça, bos-que, bor-bo-le-ta, me-ni-na. 
d) Fe-rru-gem, mo-in-ho, ca-rro, ja-ma-is.  
 
13. Uma das alternativas contém somente palavras 
PAROXÍTONAS. Indique-a. 
a) Carteira, escuridão, mentira, também.  
b) Aviador, estudante, até, pé.   
c) Mastro, voto, estrela, cometa.  
d) Limpeza, atração, matemática, alvoroço.  
 
14.  Indique a opção cujas palavras, grafadas com Ch e X, 
estão corretas. 
a) Bochecha, graxa, fantoche, faxina. 
b) Lachante, lanchonete, richa, salsicha.   
c) Capichaba, arroxo, xicória, afluxo.   
d) Cachote, chinelo, chapéu, xuxu.  
 
15. Uma das alternativas contém somente palavras 
OXÍTONAS. Indique-a. 
a) Maré, alguém, café, pá. 
b) Armário, cama, avental, moleque.  
c) Trator, caminhão, leite, mata.  
d) Portão, porco, manada, limão.  
 
16. Em “Aurora parecia meio cansada, mas não queria desistir 
do jogo.” , a palavra destacada  é:  
a) Advérbio. 
b) Numeral. 
c) Substantivo.  
d) Adjetivo.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. O acostamento é uma parte da via diferenciada da pista de 
rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, 
em caso de emergência, e à circulação de pedestres e 
bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim. 
Sem motivo de força maior, o condutor de veículo estacionado 
no acostamento: 
a) Não comete infração de trânsito. 
b) Cometerá infração leve, com penalidade de multa e medida 

administrativa de remoção do veículo. 
c) Cometerá infração média, com penalidade de multa e 

medida administrativa de retenção do veículo. 
d) Cometerá infração grave, com penalidade de multa e 

medida administrativa de retenção da CNH. 
 

18. A sinalização de trânsito pode ser visual, sonora ou por 
gestos dos agentes de trânsito. Assinale a alternativa correta 
referente aos sinais sonoros: 
a) Um silvo breve significa: atenção ! Pare ! 
b) Dois silvos breves significam: trânsito impedido em todas as 

direções. 
c) Três silvos breves significam: diminua a marcha. 
d) Um silvo longo significa: acenda a lanterna. 
 
19. Transportar passageiros no compartimento de carga: 
a) É uma questão de opção do condutor e do passageiro. 
b) Não é permitido. 
c) Depende apenas do tamanho do veículo. 
d) Só é permitido se não houver nenhuma carga. 
 
20. Quais os veículos que deverão conter inserção de sua 
Tara ou Lotação em local visível? 
a) Veículos utilizados para transportes de carga. 
b) Veículos utilizados para transporte coletivo de passageiros. 
c) Veículos de propulsão humana e máquinas agrícolas. 
d) As alternativas “A” e “B” estão corretas. 
 
21. O que prevê o Código de Trânsito Brasileiro ao condutor 
que se omitir socorro nos acidentes com vítimas? 
a) Não é responsabilidade do condutor. 
b) É responsabilidade do proprietário do veículo. 
c) Não é responsabilidade do condutor se a documentação do 

veículo estiver em dia. 
d) Além de ser uma irresponsabilidade, é infração gravíssima 

podendo a penalidade ser aumentada, isto é, enquadrado 
em crime em espécie. 

 
22. Assinale a alternativa que completa corretamente a 
sentença: 
A sinalização é um sistema de comunicação para ajudar 
você__________. 
a) A ser mais rápido. 
b) A dirigir com segurança. 
c) A evitar as multas mais caras. 
d) A se preocupar apenas com o seu veículo. 

 
23. Constitui infração de natureza gravíssima: 
a) Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou 

perturbando o trânsito. 
b) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de cinco 

metros do bordo do alinhamento da via transversal. 
c) Dirigir o veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 

Permissão para dirigir cassada ou com suspensão do 
direito de dirigir. 

d) Transitar pela contramão de direção em vias com duplo 
sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro 
veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a 
preferência do veículo que transitar em sentido contrário. 

 
24. A superfície por onde transitam veículos, pessoas e 
animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a 
ilha e o canteiro central é chamada de: 
a) Via pública. 
b) Via rápida. 
c) Via de trânsito. 
d) Faixa pública. 
 
25. Atingindo vinte pontos na sua CNH no prazo de doze 
meses, o condutor poderá sofrer: 
a) Cancelamento da sua habilitação. 
b) Suspensão do direito de dirigir. 
c) Cassação da sua CNH. 
d) Prisão. 
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26. Que nome se dá à distância percorrida desde o momento 
que você vê a situação de perigo, até o momento em que você 
pisa no freio? 
a) Distância de rolamento. 
b) Distância de pensamento. 
c) Distância de parada. 
d) Distância de reação. 

 
27. Em rodovias que não houver placas de sinalização, a 
velocidade máxima permitida para automóveis e camionetas 
será de: 
a) 70 km/h. 
b) 80 km/h. 
c) 90 km/h. 
d) 110 km/h. 

 
28. Dirigir com farol desregulado, atrapalhando outros 
motoristas gera uma multa de: 
a) 180 Ufirs. 
b) 120 Ufirs. 
c) 80 Ufirs. 
d) 50 Ufirs. 
 
29. São medidas administrativas previstas expressamente no 
Código de Trânsito Brasileiro: 
a) Remoção de veículo, recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação e lavratura do auto de infração. 
b) Remoção do veículo, lavratura do auto de infração e 

recolhimento de animais soltos nas vias. 
c) Retenção do veículo, recolhimento do certificado de 

licenciamento anual e notificação da penalidade. 
d) Retenção do veículo, recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação e transbordo de excesso de carga. 
 
30. Em um motor de explosão, qual é a função da “vela de 
ignição”? 
a) Economizar óleo combustível. 
b) Inflamar a mistura comprimida de ar e combustível por meio 

de uma centelha elétrica. 
c) Transformar a corrente alternada em corrente contínua. 
d) Transformar a corrente contínua em corrente alternada. 

 
31. São itens envolvidos no alinhamento do veículo: 
a) Convergência e divergência. 
b) Cáster e câmber. 
c) Convergência, Divergência e cáster. 
d) Convergência, divergência, cáster e câmber. 

 
32. A sangria do sistema de combustível se faz necessária 
na(s) seguinte(s) situação(ões): 
a)  Limpeza do filtro, tela da bomba alimentadora. 
b) Esgotamento do combustível no tanque durante a 

operação. 
c) Após um longo período inativo da máquina. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
33. A infração por deixar de prestar ou providenciar socorro à 
vítima de acidente de trânsito, podendo fazê-lo, é considerada: 
a) Não punível. 
b) Grave. 
c) Gravíssima. 
d) Média. 

 
34. Um vazamento de óleo em um dos componentes de uma 
máquina ocasiona principalmente? 
a) Acúmulo de sujeira no motor. 
b) Contaminação do meio ambiente. 
c) Gastos com reposição de óleo. 
d) Poluição no habitáculo do motorista. 
 

35. Ao operar uma retro escavadeira, qual é o procedimento 
correto para se desligar o equipamento com segurança: 
a) Colocar em ponto neutro e simplesmente desligar o motor. 
b) Colocar em ponto neutro, deixar em funcionamento até a 

temperatura baixar entre 80 e 85 graus para então desligar 
o motor. 

c) Desligar o motor sem estar em ponto neutro. 
d) Travar o distribuidor e desligar o motor. 

 
36. Ao operar uma retro escavadeira, qual é o procedimento 
correto para se desligar o equipamento com segurança? 
a) Colocar em ponto neutro e simplesmente desligar o motor. 
b) Colocar em ponto neutro, deixar em funcionamento até a 

temperatura baixar entre 80 a 85 graus para então desligar 
o motor. 

c) Desligar o motor sem estar em ponto neutro. 
d) Travar o distribuidor e desligar o motor. 

 
37. Verificar o nível de lubrificantes, nível do fluído de freios e 
de direção, nível do líquido de arrefecimento, pressão dos 
pneus e funcionamento das luzes internas e externas, são 
itens de manutenção realizados: 
a) Em todas as manutenções preditivas realizadas pelo 

mecânico. 
b) Diariamente pelo condutor da máquina antes de iniciar o 

trabalho com a mesma. 
c) Somente pela concessionária na revisão de entrega ao 

operador. 
d) A cada 250 horas trabalhadas pela máquina. 

 
38. De acordo com o Painel de instrumento de uma máquina, 
o “Tacômetro” é um instrumento utilizado para medir o (a): 
a) Carga de energia da bateria. 
b) Tacógrafo durante a operação da máquina. 
c) Velocidade do equipamento quando em operação. 
d) Rotação do motor em minuto. 
 
39. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal R-17 
significa: 
a) Altura máxima permitida. 
b) Comprimento máximo permitido. 
c) Peso máximo permitido por eixo. 
d) Peso bruto total máximo permitido. 

 

 
40. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal S-5 
significa: 
a) Posto de serviços. 
b) Hotel. 
c) Serviço de higiene.  
d) Pronto socorro.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 




