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PROVA Nº 19 – PORTUGUÊS 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

 
Leia o texto para responder as questões 
 

Os perseguidos 
 

“Ainda tirei o maço de cigarros do 
bolso para conferir novamente o 
número do apartamento, que anotara: 
910. Apertei o botão da campainha. 
Atrás de mim, o Moreira, muito sujo, 
arfava; subíramos os últimos andares 
pela escada, por precaução; depois de 
um mês de cadeia ele não estava muito 
forte. Soube que mais de uma vez fora 
surrado; ficara dias sem comer e sem 
sair de seu cubículo escuro, e por isto 
tinha aquela cara de retirante ou de cão 
batido. Não cão batido, pois seus olhos 
estavam muito acesos, como se tivesse 
febre, e sua voz me parecia ao mesmo 
tempo rouca e mais alta. Sua aparência 
me impressionava; mas acima de 
qualquer sentimento eu tinha o 
desgosto de vê-lo tão sujo; de suas 
roupas miseráveis desprendia-se um 
cheiro azedo; e eu tinha a penosa 
impressão de que ele não dava 
importância alguma a isso. É estranho 
que ele me tratasse agora com certa 
superioridade; entretanto, eu tinha 
pena dele; pena e desgosto. 

Como ninguém viesse, apertei 
novamente o botão. Moreira esboçou 
um gesto como se quisesse deter meu 
braço, evitar que eu tocasse outra vez; 
sua mão estava trêmula, ele parecia ter 
medo. Mas naquele mesmo instante a 
porta se abriu, e uma empregada de 
meia idade, de uniforme, nos atendeu. 
Disse o nome – e ela nos mandou 
entrar. Então me vi marchando por um 

macio tapete claro, numa grande sala; 
junto às paredes, amplos sofás; e havia 
espelhos venezianos, enormes vasos de 
porcelana, quadros a óleo, flores. Um 
luxo de coisas e de espaço. 

-Tenham a bondade de sentar e 
esperar um momento. 

Logo que saiu, levantei-me e fui á 
janela. Era uma janela imensa, rasgada 
sobre o mar azul que arfava debaixo do 
sol. Nós tínhamos vivido aqueles 
tempos em quartos apertados e 
quentes, de uma só e miserável janela, 
dando para uma parede suja; nós 
vínhamos de casinhas de subúrbio, 
cheias de gente, feias e tristes; ou de 
cubículos imundos e frios, ou de uma 
enfermaria geral, com cheiro de 
iodofórmio. Entretanto, aquele 
apartamento de luxo não me 
espantara; apenas sentia que Moreira 
estava humilhado de estar ali.” 
 

(Rubem Braga, 200 crônicas escolhidas/Fragmento) 
 

01) De acordo com o texto, podemos 
afirmar, exceto: 

 
a) O número do apartamento que 
anotara era 910; 
b) Anotara o número do apartamento 
no maço de cigarros; 
c) Subiram os últimos andares pela 
escada; 
d) Moreira estava limpo, bem 
aparentado. 
 

02) De acordo com o texto, analise as 
afirmativas abaixo e depois marque a 
resposta correta. 

 
I. Moreira, depois de um mês de 

cadeia não estava muito forte. 
II. Moreira estava muito sujo. 
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III. Moreira ficara na cadeia menos de 
um mês e comera demais. 

 
a) Apenas as afirmativas I e II estão 
corretas; 
b) Apenas as afirmativas II e III estão 
corretas; 
c) Todas as afirmativas estão 
incorretas; 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

03) “Sua aparência me impressionava; 

mas acima de qualquer sentimento eu 

tinha o desgosto de vê-lo tão sujo...” 
O termo destacado pode ser substituído 
sem perder o sentido por: 

 
a) Satisfação; 
b) Desprazer; 
c) prazer; 
d) gosto. 
 

04) Assinale a alternativa cuja palavra 
está no diminutivo: 

 
a) vasos; 
b) cadeia; 
c) casinhas; 
d) espelhos. 
 

05) Marque a afirmativa que não está 
de acordo com o texto. 

 
a) Moreira não estava muito forte, 
depois de um mês de cadeia; 
b) Moreira agia às vezes com certa 
superioridade;  
c) Desprendia um cheiro azedo das 
roupas de Moreira;  
d) Moreira estava forte e bem disposto. 
 

06) “Nós tínhamos vivido aqueles 

tempos em quartos apertados e 

quentes, de uma só e miserável 

janela, dando para uma parede suja...” 

O antônimo da palavra destacada é: 
 
a) Frios; 
b) Ardentes; 
c) Abrasadores; 
d) Cálidos. 
 

07) Das palavras abaixo todas são 
masculinas, exceto: 

 
a) quadros; 
b) botão; 
c) janela; 
d) cheiro. 
 

08) “-Tenham a bondade de sentar e 

esperar um momento.” Segundo o 
texto, quem disse essa frase foi: 

 

a) Moreira; 
b) A empregada de meia idade; 
c) A enfermeira; 
d) Nenhuma das respostas anteriores. 
 

09) “Então me vi marchando por um 

macio tapete claro, numa grande sala; 

junto ás paredes, amplos sofás; e havia 

espelhos venezianos, enormes vasos de 

porcelana, quadros a óleo, flores. Um 

luxo de coisas e de espaço.” Segundo o 
texto, o espaço que o narrador se 
refere nesse trecho, é: 

 

a) A cadeia; 
b) casinhas de subúrbio; 
c) Cubículos imundos e frios; 
d) O apartamento de luxo. 
 

10)  “Então me vi marchando por um 

macio tapete claro, numa grande sala; 

junto ás paredes, amplos sofás; e 

havia espelhos venezianos, enormes 
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vasos de porcelana, quadros a óleo, 

flores.” As palavras destacadas podem 
ser classificadas como: 
 

a) Substantivos próprios; 
b) Substantivos comuns; 
c) Substantivos abstratos; 
d) Substantivos coletivos. 
 

11) “Logo que saiu, levantei-me e fui á 

janela.” No trecho o ponto final ( · ) foi 
utilizado para: 

 
a) Determinar uma pequena pausa; 
b) Isolar gírias; 
c) Separar itens de uma numeração; 
d) Encerrar um período. 
 

12) “...e havia espelhos venezianos, 
enormes vasos de porcelana, quadros 

a óleo, flores.” O coletivo da palavra 
destacada é: 

 
a) Álbum; 
b) Elenco; 
c) Galeria; 
d) Biblioteca. 
 

13) Na palavra canta há quantos 
fonemas? 

 
a) 3; 
b) 2; 
c) 4; 
d) 5. 
 

14) Marque a alternativa em que a 
divisão silábica foi feita corretamente: 

 
a) ci-ga-rros; 
b) hu-mil-ha-do; 
c) im-por-tâ-n-ci-a; 
d) em-fer-mei-ra. 

15) As palavras número e trêmula 
são: 
 
a) Oxítonas; 
b) Paroxítonas; 
c) Proparoxítonas; 
d) Paroxítona a primeira e 

proparoxítona a segunda. 
 

PROVA Nº 20 – MATEMÁTICA 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
16) Um carro faz 10,5 Km por litro de 
gasolina e 7,2 Km por litro de álcool. 
Joaquim deve utilizar este carro para 
viajar de Varginha a Belo Horizonte e 
voltar para Varginha. Para isso, ele irá 
abastecer o veículo APENAS com álcool. 
Quantos litros de álcool ele irá gastar, 
aproximadamente, sabendo-se que a 
distância entre Belo Horizonte e 
Varginha é de 314 Km? 
 
a) 43,6; 
b) 87,2; 
c) 29,9; 
d) 59,8. 
 

17) Uma empresa serve almoço a seus 
funcionários. Todos os dias ela serve 
arroz e feijão, e varia a carne e a 
salada. Por dia, ela gasta 25 Kg de 
arroz e 17 Kg de feijão. Sabendo-se que 
o arroz que ela usa custa R$ 12,00 o 
pacote de 5Kg e o feijão custa R$ 4,50 
o pacote de 1Kg, qual o gasto mensal 
desta empresa apenas com arroz e 
feijão para o almoço de seus 
funcionários? Considere o mês com 30 
dias. 

 
a) R$ 2.295,00; 
b) R$ 4.095,00; 
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c) R$ 9.000,00; 
d) R$ 11.295,00. 
 

18) Uma salgadeira faz coxinhas para 
revender. Para fazer cinco coxinhas ela 
gasta R$ 3,30. Ela revende o cento de 
coxinhas por R$ R$ 92,40. Qual a 
porcentagem de lucro sobre o preço de 
custo das coxinhas?  

 
a) 28%; 
b) 40%; 
c) 66%; 
d) 140%. 
 

19) Mário, que mora em Varginha, 
namora com Janaína, que mora em 
Três Corações. Ele está ansioso para 
encontrá-la e está indo para a cidade 
dela. Porém, quando ele tinha 
percorrido apenas 2/7 da distância, o 
carro em que ele estava estragou. 
Quantos quilômetros ainda faltavam 
para Mário encontrar Janaína? 
Considere que a distância entre as duas 
cidades é de 35 Km.  

 
a) 10Km; 
b) 15Km; 
c) 20Km; 
d) 25Km. 
 

Para as questões 20 e 21, utilize a 
figura geométrica abaixo, que é um 
losango regular, e considere a diagonal 
maior 8 cm, a diagonal menor 6 cm e o 
lado 5 cm. 
 
 
 
 
 

20) Calcule o perímetro da figura  e 
marque a opção correta. 
 
a) 20; 
b) 19; 
c) 14; 
d) 11. 
 

21) Calcule a área da figura geométrica 
e marque a opção correta. 
 
a) 48 cm2 
b) 40 cm2 
c) 24 cm2 
d) 30 cm2 
 

22) Marque a resposta correta. O 
resultado da divisão de 3/2 por 4/9 é... 
 
a) 1/2; 
b) 2/3; 
c) 12/18; 
d) 27/8. 
 

23) Resolva a multiplicação abaixo e 
marque a opção correta. 
 
0,204 x 7,08 = 

 
a) 1,44432; 
b) 1,5912; 
c) 1,6993; 
d) 1,872. 
 

24) Marta recebeu seu salário deste 
mês e gastou 1/3 dele com o 
pagamento das contas da casa. Depois, 
ela aplicou 1/5 do que restou na 
Poupança. Qual a fração 
correspondente do total que ela 
efetivamente aplicou na Poupança? 

 
a) 2/15; 
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b) 1/15; 
c) 3/5; 
d) 5/3. 
 

25) Carlos foi comprar uma televisão 
que custa R$ 1.200,00 à vista. Como 
ele não tinha este dinheiro, ele decidiu 
pagar TODO o valor um mês depois. 
Então a loja informou que a taxa de 
juros para esta situação é de 15% ao 
mês. Quanto ele irá pagar? 

 
a) R$ 180,00; 
b) R$ 1.020,00; 
c) R$ 1.200,00; 
d) R$ 1.380,00. 
 

PROVA Nº 21 - ESPECÍFICA 
MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS 

26) Sobre os Equipamentos de Proteção 
Individual ou EPIs é correto afirmar, 
EXCETO: 

a) são dispositivos destinados a ser 
utilizados por uma pessoa contra 
possíveis riscos ameaçadores da sua 
saúde ou segurança durante o 
exercício de uma determinada 
atividade; 

b) pode ser constituído por vários meios 
ou dispositivos associados de forma a 
proteger o seu utilizador contra um 
ou vários riscos simultâneos; 

c) O uso deste tipo de equipamentos só 
deverá ser contemplado quando não 
for possível tomar medidas que 
permitam eliminar os riscos do 
ambiente em que se desenvolve a 
atividade; 

d) Sua utilização não é obrigatória 
cabendo ao empregado avaliar a 
necessidade e se responsabilizando 
individualmente por qualquer 
acidente decorrente da não 
utilização. 

27) Sinistro entendido como 
acontecimento súbito e imprevisto 
sofrido pelo trabalhador que se 
verifique no local e no tempo de 
trabalho: 

a) Demissão; 
b) Acidente de trabalho; 
c) Promoção; 
d) Exoneração. 
 

28) Termo utilizado para definir como a 
falta, ausência e/ou diminuição de 
atividades físicas ou esportivas. 
Considerada como a doença do século, 
está associada ao comportamento 
cotidiano decorrente dos confortos da 
vida moderna: 

a) Prevenção; 
b) Risco; 
c) Sedentarismo; 
d) Saúde Ocupacional. 
 

29) A falta involuntária de observância 
das medidas de precauções e 
segurança, de conseqüência previsível, 
que se faziam necessárias no momento 
para evitar um mal ou a infração da lei 
é denominada de: 

a) Negligência; 
b) Imprudência; 
c) Imperícia; 
d) Indenização. 
 

30) Quanto ao uso de EPI, cabe ao 
empregado, EXCETO: 

a) Utilizar apenas para a finalidade a 
que se destina; 

b) Responsabilizar-se pelo acondiciona-
mento e conservação; 

c) Comunicar ao empregador qualquer 
alteração que o torne impróprio para 
o uso; 
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d) Responsabilizar-se pela aquisição dos 
equipamentos assim que for 
contratado. 

  

31) O EPI utilizado para a proteção dos 
olhos contra impactos mecânico e 
partículas volantes é: 

a) lentes de contato; 
b) óculos de sol; 
c) óculos de segurança; 
d) colírio. 
 

32) Qual das alternativas apresenta EPI 
de proteção dos membros inferiores: 

a) Capacete; 
b) Luvas; 
c) Protetor de ouvido; 
d) Bota de Borracha. 
 

33) Equipamento que deve ser utilizado 
com a finalidade de sinalizar a presença 
do empregado, facilitando sua 
visualização quando em trabalho nas 
vias públicas: 

a) Capacete; 
b) Óculos protetor; 
c) Colete de sinalização refletivo; 
d) Colete salva-vidas. 

 

34) O uso de detergente líquido é 
indicado para qual das atividades 
descritas abaixo: 

 

a) Matar germes e bactérias; 
b) Matar ou expulsar insetos; 
c) Tirar a sujeira de pratos e garfos; 
d) Desinfetar pisos. 

 

35) A seguir são apresentadas  vias de 
exposição que apresentam EPI’s com o 
objetivo de proteger a saúde do 
trabalhador. Qual das alternativas 
apresentam a correlação correta entre 
via de exposição e EPI: 

a) Boca – Capacete; 
b) Nariz – abafador; 
c) Olhos – Óculos; 
d) Ouvido – luvas. 

 

36) A obrigação de instruir e treinar 
quanto ao uso dos EPI´s é: 

a) Do empregado; 
b) Do empregador; 
c) Do Poder Público; 
d) Do Trabalhador. 
 

37) A penalidade que pode ser aplicada 
ao funcionário que se recusar a utilizar 
os EPI´s é: 

a) Ser multado pelo Ministério do 
Trabalho; 

b) Ser promovido; 
c) Ser demitido por justa causa; 
d) Ser preso. 
 

38) Equipamento que tem o objetivo de 
evitar a inalação de vapores orgânicos 
ou partículas tóxicas através das vias 
respiratórias: 

a) Máscaras; 
b) Viseira facial; 
c) Jaleco; 
d) Pano úmido. 
 

39) Qual das opções abaixo apresenta 
motivo para não utilizar o EPI: 
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a) Desconforto; 
b) Não conhecimento sobre sua 
importância; 

c) Custo elevado do EPI; 
d) Eliminação do risco existente. 
 

40) São situações que podem acarretar 
acidentes de trabalho, EXCETO: 

a) Ingestão de bebida alcoólica; 
b) Fadiga; 
c) Hipoglicemia causada por 
alimentação inadequada; 

d) Uso de EPI´s. 
 

41) São ocorrências vinculadas à 
melhoria da saúde e segurança no 
trabalho, exceto: 

a) Prevenção e redução de acidentes e 
doenças; 

b) Proteção da integridade física e 
mental do trabalhador; 

c) Aumento do absenteísmo; 
d) Melhoria contínua do ambiente de 
trabalho. 

 

42) São exemplos de riscos físicos em 
um ambiente de trabalho, EXCETO: 

a) Ruídos; 
b) Calor; 
c) Umidade; 
d) Poeira. 
 

43) Qual das opções abaixo apresenta 
um risco ergonômico: 

a) Levantamento e transporte manual 
de peso; 

b) Pisos irregulares ou escorregadios; 
c) Matéria prima fora da especificação; 
d) Instalações elétricas defeituosas. 
 

44) É exemplo de Equipamento de 
Proteção Coletivo: 

a) Mangote; 
b) Extintor de incêndio; 
c) Cinto de segurança; 
d) Perneiras. 
 

45) Quando a própria atividade 
laborativa acarreta a doença do 
trabalhador, é denominada de: 

a) Doença degenerativa; 
b) Doença endêmica; 
c) Doença ocupacional; 
d) Doença laboral. 
 

46) Antes de colocar o veículo em 
circulação nas vias públicas, o condutor 
deverá: 

a) Verificar a existência de 
equipamentos obrigatórios; 

b) Assegurar-se da existência de 
combustível suficiente para chegar 
ao local de destino; 

c) Fiscalizar o nível de poluentes e de 
ruídos produzidos pelo veículo ou 
pela carga; 

d) Verificar As boas condições dos 
equipamentos obrigatórios. 

 

47) A circulação nas vias terrestres far-
se-à: 

a) Sempre pelo lado direito; 
b) Pelo lado direito, admitidas exceções 

devidamente sinalizadas; 
c) Pelo acostamento; 
d) Pelo lado esquerdo. 
 

48) Quando uma pista de rolamento 
comportar várias faixas de circulação no 
mesmo sentido, são destinadas ao 
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deslocamento dos veículos mais lentos 
e de menor velocidade: 

a) A pista da esquerda; 
b) O acostamento; 
c) A pista central; 
d) A pista da direita. 
 

49) Tipo de motor a diesel que efetua o 
ciclo de trabalho em duas voltas da 
árvore de manivelas: 

a) Motor de quatro tempos; 
b) Motor de dois tempos; 
c) Motor temporizado; 
d) Motor acoplado. 
 

50) Motores a diesel nos quais a injeção 
do combustível é feita através de uma 
corrente de ar criada na câmara de 
combustão, para facilitar a mistura de 
ar sem combustível: 

a) Motores de injeção direta; 
b) Motores com câmaras de pré-

combustão; 
c) Motores com câmaras de 

turbulência; 
d) Motores com câmara auxiliar de ar. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 




