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CARGO: MOTORISTA
Texto
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01
O objetivo do texto é
A) incentivar o trabalho infantil.
B) comemorar o dia das crianças.
C) informar que as crianças devem ir à escola.

D) combater o trabalho infantil.
E) permitir que pais e crianças trabalhem juntos.

02
O texto é dirigido a
A) patrões e empregados.
B) crianças e pré‐adolescentes.
C) pessoas adultas.

D) adolescentes e jovens.
E) jogadores de futebol.

03
De acordo com as ideias do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Considerando o objetivo do texto, é possível afirmar que se trata de uma campanha.
( ) O uso da expressão “cartão vermelho” remete à erradicação do trabalho infantil.
( ) O trabalho infantil no Brasil é proibido.
A sequência está correta em
A) V, V, F
B) V, F, V
C) F, F, V
D) F, V, F
E) V, V, V

04
Assinale a seguir, a palavra apresentada no aumentativo.
A) Infantil.
B) Anúncio.
C) Pedregulho.

D) Cartão.

E) Atenção.

05
A acentuação das palavras está corretamente justificada em, EXCETO:
A) só: monossílaba tônica
D) possível: paroxítona terminada em “l”.
E) cálculo: proparoxítona
B) ninguém: oxítona terminada em “em”
C) paciência: proparoxítona

06
Assinale a afirmativa escrita INCORRETAMENTE.
A) A cor vermelha indica proibição.
B) As crianças estão passando mau.
C) Combata o trabalho infantil!

D) Por que o trabalho infantil deve ser proibido?
E) No Brasil, as crianças estudam e trabalham.
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07
Em “Diga não ao trabalho infantil.”, o ponto final ( . ) foi utilizado para
A) indicar fala no diálogo.
D) finalizar frase declarativa.
B) expressar alegria.
E) realizar questionamento.
C) destacar explicação.

08
São palavras apresentadas no masculino, EXCETO:
A) cartão
B) criança
C) anúncio

D) vermelho

E) trabalho

09
Na frase “Cartão vermelho ao trabalho infantil.”, a palavra destacada significa
A) para crianças; pueril.
D) indivíduo.
B) destinado ao povo; coletividade.
E) leve; de pouca densidade.
C) tranquilo.

10
O objetivo que se pretende alcançar com “cartão vermelho” é
A) expulsar o trabalho infantil.
D) permitir o trabalho de crianças e adolescentes.
B) buscar informações sobre o trabalho infantil.
E) combater o trabalho infantil.
C) dizer “sim” ao trabalho de jovens.

RACIOCÍNIO LÓGICO
11
Seja a sequência {3, 9, 27, 81, 243, 729,...}. Então, o oitavo termo é
A) 2187.
B) 6561.
C) 6661.

D) 2220.

E) 19683.

12
No armário da cozinha encontra‐se: pó de café, óleo de cozinha, temperos, alvejante, macarrão, açúcar, feijão e
fubá. Qual produto NÃO pertence ao conjunto produtos de cozinha?
A) Macarrão.
B) Temperos.
C) Fubá.
D) Alvejante.
E) Pó de café.

13
Rita fez uma pizza com 8 pedaços. Rita comeu um quarto da pizza e Lorena, sua amiga, comeu 3 pedaços.
Quantos pedaços sobraram da pizza que Rita fez?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

14
Uma diarista, que trabalha 8 horas recebe R$80,00 no fim do dia. Trabalhando menos 2 horas, quanto ela irá
receber diariamente?
A) R$40,00
B) R$50,00
C) R$70,00
D) R$20,00
E) R$60,00

15
Dois caminhões pipas carregam 12 m3 de água. Quantos caminhões pipas são necessários para carregar 36 m³
de água?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

16
O terreno da casa de João tem a forma de um triângulo equilátero com 600 m de perímetro. Quantos metros
tem cada lado do terreno de João?
A) 100 m
B) 200 m
C) 300 m
D) 400 m
E) 600 m

17
Num certo ano, o dia 1º do mês de dezembro caiu numa terça‐feira. Nesse mesmo ano, o Natal caiu num(a)
A) terça‐feira.
B) sexta‐feira.
C) sábado.
D) domingo.
E) quarta‐feira.
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18
Analise o quadrilátero apresentado.
Assinale a alternativa que apresenta o código do ponto “x”.
A) 1 A
B) 5 C
C) 3 E
D) 5 D
E) 2 B

19
Numa geladeira encontram‐se 6 garrafas com capacidade para 2 litros cada. Se metade dessas garrafas estão
cheias e as restantes com metade de suas capacidades, então o volume total de água contida nessa geladeira é
A) 9 litros.
B) 7 litros.
C) 8 litros.
D) 10 litros.
E) 6 litros.

20
O número que NÃO obedece a sequência lógica (28, 35, 42, 49, 56) é
A) 28.
B) 35.
C) 42.
D) 48.

E) 56.

CONHECIMENTOS GERAIS
21
O novo ministro do Desenvolvimento Agrário, que tomou posse no dia 14 de março, prometendo fortalecer a
agricultura familiar e ampliar o diálogo com os movimentos sociais, é
A) Afonso Florence.
D) Pepe Vargas.
B) Arlindo Chinaglia.
E) Eduardo Braga.
C) José Pimentel.

22
“Este país tem enfrentado dificuldades para refinanciar suas dívidas e despertado preocupação entre
investidores de todo o mundo sobre sua situação econômica. Mesmo com seguidos pacotes de ajuste e ajuda
financeira externa, como o novo pacote de resgate financeiro aprovado pelos ministros das finanças da zona do
euro, o seu futuro ainda é incerto.”
(g1.globo.com – 21/02/2012 – adaptado)
A reportagem anterior se refere à
A) Alemanha.
B) Grécia.
C) França.
D) Itália.
E) Bélgica.

23
Acerca da Copa do Mundo de 2014, relacione algumas das cidades‐sede às suas características.
( ) Foi a primeira capital do país. É mundialmente conhecida por suas festas populares,
1. Fortaleza.
como o carnaval, sua culinária peculiar e pela miscigenação cultural e racial.
2. Rio de Janeiro.
( ) Cidade que encanta por suas belezas naturais. É uma das maiores da região Nordeste
do Brasil e tem uma rica cultura popular.
3. Salvador.
( ) É um dos principais destinos turísticos brasileiros, destacando suas belezas naturais e
hospitalidade. É conhecida como “Cidade Maravilhosa”.
4. São Paulo.
( ) Coração econômico e financeiro do Brasil, destaca‐se pelo turismo de negócios e pela
variedade de serviços oferecidos. É, literalmente, “a cidade que não dorme”.
A sequência está correta em
A) 1, 4, 2, 3
B) 2, 1, 3, 4
C) 3, 1, 2, 4
D) 4, 2, 3, 1
E) 4, 1, 2, 3

24
O novo presidente eleito do Supremo Tribunal Federal (STF), que tomará posse em 19 de abril, mas deixará o
cargo em novembro, quando completará 70 anos e será aposentado compulsoriamente, é o ministro
A) Carlos Ayres Britto.
D) Cezar Peluso.
B) Joaquim Barbosa.
E) Marco Aurélio.
C) Ricardo Lewandowski.
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25
“O príncipe __________________, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, em sua primeira viagem ao
Brasil como representante de sua avó, a rainha Elizabeth II, disse ter se surpreendido com o carinho dedicado a
ela em nações tão distantes.”
(ig.com.br – 12/03/2012 – com adaptações)
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) William
B) Charles
C) Albert
D) Felipe
E) Harry

26
“O ENADE, um exame que avalia a qualidade do ensino de faculdades e universidades, é realizado sempre no
fim do ano para alunos do primeiro e último períodos. E, a partir desse ano, os alunos do penúltimo período do
curso também farão a prova.”
(g1.globo.com – 14/03/2012 – com adaptações)
A sigla ENADE significa
A) Exame Nacional do Ensino Superior.
B) Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes.
C) Exame Nacional para Avaliação do Ensino Superior.
D) Exame Nacional para Avaliar o Desenvolvimento dos Estudantes.
E) Exame Nacional para o Desenvolvimento do Ensino Superior.

27
A universidade brasileira que aparece entre as 100 melhores instituições de ensino superior do mundo em
reputação no meio acadêmico, segundo o ranking divulgado pela instituição londrina Times Higher Educations
(THE), é a
A) Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
D) Universidade Estadual de São Paulo (UNESP).
B) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC‐SP).
E) Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
C) Universidade de São Paulo (USP).

28
Acerca da paralisação de professores das redes públicas, estadual e municipal de todo o país, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Tem como objetivo exigir que os governos cumpram a Lei de Piso Salarial Nacional.
( ) O piso salarial reajustado pelo MEC para docentes de nível médio com carga horária de 40 horas semanais é
de R$1.451,00.
( ) As escolas da rede estadual do Amazonas não devem aderir à paralisação, pois os professores do estado
recebem salários acima do piso salarial estabelecido pelo governo.
A sequência está correta em
A) V, V, V
B) V, V, F
C) V, F, V
D) F, F, V
E) F, V, V

29
Analise as afirmativas.
 As recentes vitórias do Exército, que avançam sobre os rebeldes com impasse diplomático, tornam improváveis
o sufocamento da revolta e nenhuma solução diplomática à vista.
 A crise teve início, há um ano, quando moradores foram às ruas protestar contra a detenção de 15 crianças que
teriam escrito no muro da cidade frases contra o governo.
 O enviado especial conjunto da ONU e da Liga Árabe continua em contato com as autoridades do país para
discutir suas propostas para encerrar os confrontos.
As afirmativas anteriores se referem à
A) Líbia.
B) Tunísia.
C) Turquia.
D) Síria.
E) Iraque.

30
“O novo presidente da CBF, _____________________________, cujo mandato será exercido até 2015, quando
serão realizadas novas eleições, acumulará ainda a função de Ricardo Teixeira no Comitê Organizador Local da
Copa do Mundo de 2014 (COL).” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) Fábio Marcel Nogueira
D) Marco Antônio de M. Ferreira
B) Fernando José Macieira Sarney
E) José Maria Marin
C) Weber Magalhães
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