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Tendo por base a leitura dos textos 1 e 2, responda 
às questões de 01 a 03: 
 

Texto 1 
 

De maneira geral, todos os avanços tecnológicos 
parecem coisas demoníacas. No interior do Brasil, 
as primeiras locomotivas que passavam pelos 
campos faziam a população se persignar: o barulho 
infernal, as fagulhas que saíam da chaminé e que 
frequentemente incendiavam os canaviais, tudo 
parecia coisa do demônio. 
Pulo das locomotivas para a internet, a criação mais 
estupenda da tecnologia desde que inventaram a 
roda. Pode ser encarada, ao menos ao estágio em 
que se encontra, como uma criação divina e 
diabólica ao mesmo tempo. Divina, porque aproxima 
os homens de forma barata e imediata, cria 
condições de progresso e bem-estar que não se 
podiam imaginar até recentemente. 
Tem também seu lado diabólico. Num primeiro 
momento, ela pareceu abrir para qualquer um a 
possibilidade de melhor se informar e melhor se 
comunicar. Mas, pouco a pouco, de tal maneira 
ganha sofisticação, que breve será um instrumento 
dos mais fortes e dos mais sábios em operar seus 
mistérios e possibilidades. 
Pelo mundo todo, há uma geração jovem, pós-
informática, que poderá deter o monopólio do novo 
instrumento que a técnica ofereceu à humanidade. 
Hoje, essa força tecnológica existe. O problema é 
saber se ela será manobrada por Deus ou pelo 
Demônio. 

                                                  
 

Cony, Carlos Heitor. Folha online. Acesso: 12                       
jan.2008.(adaptado) 

 
 

Texto 2 
 

Eu tenho um filho de um ano e meio. Quando ele 
nasceu, minha mulher e eu ficamos acessando todo 
tipo de site médico associado a hospitais 
respeitados; queríamos nos tranqüilizar sobre cada 
novidade. Esse tipo de recurso traz muito alívio. Mas 
a internet não dá refresco neste país, envia 
informação sem parar, 24 horas por dia. As histórias 
importantes são relativizadas, tudo se confunde. Eu 
não preciso saber que alguém levou um tiro num 
estacionamento no Arizona, mas eles vão me 
empurrar essa história e os psicólogos que 
aparecem e os comentários dos sociólogos e das 
testemunhas do crime - a coisa parece interminável, 
até o momento em que salta para o próximo assunto 
– alguém fabricou uma camiseta, no Texas, que 
virou um sucesso no mundo todo! E não acaba 
nunca. É a praga da popularidade. A internet 
substituiu a cultura popular pela cultura da 
popularidade. O principal critério de sucesso da 
internet é a popularidade. A cultura popular 

costumava atrair as pessoas para os que elas 
gostavam. A internet atrai as pessoas para o que os 
outros gostam. [...] É patético. E o que acontece com 
a reportagem sobre uma mulher negra idosa em 
Chicago, despejada no meio da noite? É claro que 
não vai ser popular nem sexy. Você vai ter que ler 
sobre Britney Spears ou a Paris Hilton, e esse 
critério é devastador. 

 
(Trecho de entrevista) 

Siegel, Lee. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 mar. 2008. 
(Adaptado) 

 
                                                                                                                           
 

 
 
 

Acerca das idéias apresentadas no texto, é correto  
afirmar que, na opinião do autor do texto 1, a internet 
se caracteriza como: 
a) A invenção mais extraordinária de todos os 

tempos. 
b) Uma criação afirmadamente demoníaca, tal qual 

como as primeiras locomotivas. 
c) Uma força tecnológica, cujos aspectos positivos 

superam os negativos. 
d) Um instrumento que pelo mundo afora apenas a 

geração jovem monopoliza. 
e) Um instrumento que pode vir a ser controlado por 

um dado grupo. 
 
 

 
 
 

A alternativa que não  contém uma crítica do autor do 
texto 2 à internet é: 
a) A internet impõe ao público aquilo que escolhe 

noticiar. 
b) A internet limita-se a veicular o que é sexy ou 

popular. 
c) Notícias veiculadas pela internet são exploradas 

à exaustão. 
d) Questões de importância diferente são niveladas 

na internet. 
e) A internet não se limita a veicular o que é sexy ou 

popular. 
                                                                                                              
 

 
 

Com base na leitura comparativa dos textos 1 e 2, é 
correto afirmar que, em   ambos , os autores: 
a) Abordam aspectos positivos e negativos da 

internet. 
b) Apresentam as mesmas críticas em relação à 

internet. 
c) Sustentam seu ponto de vista com exemplos 

veiculados na rede. 
d) Tratam da sofisticação que a internet alcançou na 

atualidade. 
e) Abordam somente aspectos negativos da 

internet. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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Assinale a alternativa em que a divisão silábica de 
todas as palavras está correta: 
a) tec- no- ló- gi- cos  / in- for- ma- çã- o 
b) a-ces-san-do / de-mo-ní-a-co   
c) aces-san-do / es-tá-gi-o 
d) a-cess-an-do / psi-có-lo-go 
e) in-for-má-ti-ca / in-ter-mi-ná-ve-l 
 
                                                                                                                           
 

 
 
 

Leia as orações a seguir: 
 

I. A locomotiva e a internet revolucionaram mundo. 
II. Vendeu-se o computador. 
III. Os computadores modernos, rápidos, numerosos 

e sofisticados anunciavam a chegada do 
progresso. 

 

O sujeito de cada oração é, respectivamente: 
a) Composto, composto, simples. 
b) Composto, indeterminado, simples. 
c) Simples, simples, simples. 
d) Composto, oculto, simples 
e) Composto, simples, simples. 
 
                                                                                                                           
 

 
 
Leia o texto e observe a acentuação das palavras 
destacadas: 
 

Uma das mudanças mais marcantes que pudemos 
testemunhar no Brasil na última década ocorreu 
justamente na incrível  disseminação do 
reconhecimento da importância , expectativas e 
ansiedades do consumidor na cadeia de valor dos 
negócios como um todo. Retrocedendo no túnel de 
tempo das relações de consumo, constatamos a 
velocidade das transformações do País, de um 
estágio  de desrespeito total ao cliente para a busca 
quase obsessiva pela sua satisfação. 
                          
(Roberto Meir. “O CDC e o atendimento ‘made in Brazil’”. Revista 
do Consumidor moderno, nº 55. São Paulo, Padrão Editorial, 
março de 2002.) 
 
Duas regras foram responsáveis pela acentuação 
gráfica da maioria das palavras destacadas no texto, 
mas há uma exceção. A única  palavra que recebeu 
acento gráfico por uma regra diferente das demais 
foi: 
a) Incrível 
b) Negócios 
c) Túnel 
d) País 
e) Estágio 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

O trecho seguinte foi transcrito com a acentuação 
gráfica propositadamente alterada, alguns acentos 
foram omitidos. Baseando-se na informação 
apresentada, encontre e corrija as palavras erradas, 
a seguir, marque a alternativa que traz o número de 
palavras com acentos omitidos e que deveriam ser 
acentuadas: 

 
“ Esses são apenas alguns dos protagonistas dos 30 
primeiros anos do Brasil – as tres décadas perdidas. 
Sua história pessoal, e a propria história de sua 
epoca, pode ser reconstruida a partir de cartas [...], 
diarios de bordo e relatos de viagem. A ausencia de 
documentos oficiais têm dificultado a pesquisa sobre 
essa época e, na maior parte dos livros sobre a 
história do Brasil, o periodo que vai de 1500 a 1531 
se reduz, em geral, a dois paragrafos.” 

 
Eduardo Bueno. Náufragos, traficantes e degredados. Rio de 
Janeiro, Objetiva, 1998. 

 
a) Cinco palavras 
b) Seis palavras 
c) Sete palavras  
d) Oito palavras 
e) Nove palavras 
 
                                                                                                    
 

 
 
 

Leia o texto e a seguir marque a alternativa que 
justifica corretamente o emprego do Por quê    e    
por que . 
 

O pessimista é aquele sujeito que, 
Quando lhe dão bom dia, pergunta por quê. 

 
Se a vida começa aos 40, 

Por que é que ninguém nasce com 39? 
 
(Jô Soares. In revista Veja, nº 3, ano 26. São Paulo, Abril, janeiro 
de 1993) 
 
a) Por quê – empregado equivalendo a motivo, 

razão. 
Por que – empregado no início de frase 
interrogativa direta. 

b) Por quê – empregado equivalendo  a pronome 
relativo. 
Por que – empregado no início de frase 
interrogativa indireta. 

c) Por quê – empregado em final de frase. 
Por que – empregado no início de frase 
interrogativa direta. 

d) Por quê – empregado  quando antes dela, fica 
subentendida a palavra razão ou motivo. 
Por que – empregado em frase afirmativa. 

e) Por quê – empregado sempre precedida de 
verbo. 

     Por que – empregado geralmente como forma 
equivalente a pois  ou como. 

                                                                                                                           

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Leia as frases que seguem e coloque (V) verdadeiro 
ou (F) falso nas afirmativas. 
 

I. Quando Fábio, o pedreiro, voltou de um serviço 
em casa do novo habitante, todos na venda 
perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido 
determinado. 

II. A venda  do veículo foi feita pela internet. Os 
documentos foram solicitados ao Departamento 
de Trânsito, que os enviou imediatamente. 

 
(    ) a palavra venda tem o mesmo significado nas 
duas frases 
(  ) na primeira frase, venda é um substantivo 
concreto que designa um tipo de estabelecimento 
comercial. 
(    )  na segunda frase, venda é um substantivo 
abstrato que indica o ato de vender. 
(    ) nas duas frases a palavra venda constitui 
exemplo de sinônimo. 
 

A alternativa que corresponde à resposta correta é: 

a) F – V -  V -  V 
b) V – F -  V  - F 
c) F – V – V – F 
d) F – F –  F  - V 
e) V – V – V - F 
 
                                                                                                                     
 

 
 
 

Considere as seguintes frases: 
 

1. A hora da verdade está _________. Aproveite-a.  
2. Todos os familiares estão de acordo com a 
________ dos bens. 
3. É hora de  ____________ o fogo, pois o frio está 
próximo. 
4. Os criminosos foram pegos em __________. 
5. O fato passou __________ até o momento. 
 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
acima é: 
 

a) iminente – cessão – acendermos – flagrante –  
despercebido  

b) eminente – sessão – acendermos – flagrante -  
despercebido 

c) eminente –cessão – ascendermos – fragrante - 
desapercebido 

d) iminente – sessão – ascendermos – flagrante - 
desapercebido 

e) eminente – cessão – ascendermos – flagrante – 
despercebido 

 

. 
 

 
                                                                                                                   
 

 
 

Direção Defensiva é a melhor maneira de dirigir e de 
se comportar no Trânsito. Ela pode ocasionar: 
 

a) Risco e Perigo para ciclistas 
b) Prejuízos Financeiros 
c) Constrangimentos Legais 
d) Seqüelas Irreparáveis 
e) Preservação da Vida 
                                                                                                                   
 

 
 

São Equipamentos ou Sistemas importantes para 
evitar situações de perigo que podem levar a 
acidentes, EXCETO: 
 

a) Freios 
b) Suspensão 
c) Ar Condicionado 
d) Sistema de Direção 
e) Iluminação 
                                                                                                                    
 

 
 

De acordo com a Lei nº 9503/97, Trânsito? 
 

a) Refere-se a utilização das vias, apenas, por 
veículos para fins de circulação, parada, 
estacionamento e operação de carga ou 
descarga 

b) Refere-se a utilização das vias por pessoas, 
veículos e animais, isolados ou em grupo, 
conduzidos ou não, para fins de circulação, 
parada, estacionamento e operação de carga ou 
descarga 

c) Refere-se a transitação de pessoas, ciclistas e 
veiculas em ruas e avendidas 

d) É toda forma de transporte de um local para 
outro de pessoas, animais e veículos 

e) É a forma de transporte de um local para outro 
em todas as vias, sejam elas públicas ou 
privadas. 

                                                                                                                     
 

 
 

De acordo com o Código que rege o Trânsito 
brasileiro é correto afirmar que, EXCETO: 
 

a) Os órgãos e entidades de trânsito darão 
prioridade a defesa da vida 

b) Em casos de incidentes com condutores 
estrangeiros, não se aplicadas as disposições 
deste Código 

c) O trânsito, em condições seguras, é um direito 
de todos e dever dos órgãos e entidades 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito 

d) Compete ao COTRAN coordenar os órgãos do 
Sistema Nacional de Trânsito 

e) Antes de colocar o veículo em circulação nas 
vias públicas, o condutor deverá verificar a 
existência de boas condições de funcionamento 
de equipamentos obrigatórios 

 
                                                                                                                    

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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Marque a alternativa que apresenta uma Obrigação 
para condutores de veículos: 
 

a) O condutor deverá sempre que possível 
abandonar na via, objetos ou substâncias que 
obstruam o trânsito 

b) Realizar ultrapassagens em curvas com boa 
visibilidade 

c) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio 
de seu veículo, dirigindo-o com atenção 

d) O condutor deverá aumentar a aceleração 
sempre que um outro, indicar que vai 
ultrapassá-lo 

e) Todas as alternativas estão corretas 
 
                                                                                                                    
 

 
 

Para execução de uma manobra o Motorista deve 
estar atento a: 
 

a) Sua direção 
b) Sua amplitude de visão 
c) Sua velocidade 
d) Demais usuários 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
                                                                                                                     
 

 
 
 

Marque a alternativa Correta, sobre um 
procedimento que o Motorista deverá tomar, se 
possível, após um Acidente de Trânsito: 
 

a) Fazer a remoção das vítimas do local 
b) Evadir-se do local do acidente 
c) Oferecer água as vítimas 
d) Realizar ações precipitadas 
e) Solicitar Socorro 
 
                                                                                                                     
 

 
 

Para que a situação do Veículo, esteja sempre em 
Condições Seguras é necessário: 
 

a) Uso de Tôrquimetro 
b) A instalação de Direção Hidráulica 
c) Utilização de bancos de couro 
d) Manutenção Preventiva 
e) Instalação de GPS 
 
                                                                                                                    
 

 
 

Os Pneus são equipamentos importantes para se 
evitar acidentes. São aspectos que devem ser 
inspecionados nos Pneus, EXCETO: 
 

a) Cor 
b) Calibragem 
c) Desgaste 
d) Deformações na carcaça 
e) Dimensões irregulares 
                                                                                                                   

 

 
 
 

Para o transporte de Cargas Perigosas é essencial 
que o Motorista: 
 
a) Seja competente 
b) Participe de treinamento 
c) Saiba combater emergências 
d) Tenha conhecimento de primeiros socorros 
e) Todas as alternativas estão corretas 
                         
                                                                                             
 

 
 
São classes/tipos de divisão de Cargas Perigosas, 
EXCETO: 
 

a) Explosivos 
b) Gases 
c) Calagem 
d) Líquidos Inflamáveis 
e) Substâncias Tóxicas 

 
                                                                                                        
 

 
 
 

Marque a alternativa que apresenta um Equipamento 
Obrigatório a ser utilizado por um Operador de 
Máquinas Leves: 
 

a) Capacete 
b) Bolsa 
c) Relógio 
d) Aparador 
e) Todas as alternativas estão corretas 
                  
                                                                                                    
 

 
 
Antes de iniciar a Operação em uma Máquina Leve, 
é importante, EXCETO: 
 
a) Um exame visual no aspecto geral do 

equipamento 
b) Verificar o nível do óleo motor 
c) Verificar a água do radiador 
d) Permitir o livre acesso de animais e pessoas na 

máquina  
e) Verificar as condições de freio de carga 

 
                                                                                                                     
 

 
 
Para a transmissão de movimento uniforme e 
contínuo, as superfícies de contato das Engrenagens 
devem ser: 
 

a) De eixo maior e Perpendicular 
b) Cuidadosamente moldados, de acordo com um 

perfil específico 
c) Aceleradores de Velocidade 
d) Baseados na intersecção cônica 
e) De baixa pressão 
                                                                                                                     

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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O Óleo Lubrificante desempenha importantes 
funções dentro do motor. Marque a alternativa que 
NÃO apresenta uma função do Óleo Lubrificante: 
 

a) Lubrificar 
b) Refrigerar/Reduzir o aquecimento 
c) Promover corrosão 
d) Remover Impurezas 
e) Vedação da Câmara de Combustão 
 

                                                                                                                  
 

 
 

São razões para perca de Eficiência dos Freios: 
 

a) Nível de Fluido Baixo 
b) Vazamento de fluido 
c) Disco e pastilhas gastos 
d) Lonas gastas 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 

                                                                                                                     
 

 
 

Marque a alternativa que apresenta um 
procedimento para correta operação de Máquinas 
Leves: 
 

a) Desligar o Motor em longas paradas 
b) Carregar excesso de peso 
c) Realizar acelerações bruscas 
d) Realizar freadas excessivas 
e) Fazer operações de forma distraída 
 
                                                                                                                     
 

 
 
 

Durante a Operação de Máquinas Leves em 
condições adversas, como a Neblina, é importante: 
 

a) Andar com Vidros Abertos 
b) Reduzir a velocidade e usar a luz baixa do farol 
c) Aumentar a velocidade 
d) Parar a Máquina, mesmo que esteja em curva 
e) Ligar o termômetro 
 
                                                                                                                   
 

 
 

São condições que diminuem a concentração de 
condutores: 
 

a) Ingestão de alimentos leves 
b) Dormir tempo suficiente 
c) Consumo de bebidas alcoólicas 
d) Serenidade ao conduzir 
e) Todas as alternativas estão corretas 

 
                                                                                                                     
 

 
 

Para o Condutor de máquinas leves é importante: 
 

a) Dirigir com tensão nos braços e pernas 
b) Manter as costas afastadas do encosto/banco 
c) Segurar o volante com uma das mãos 
d) Dirigir usando chinelos de dedo 
e) Fazer uso do cinto de segurança 
 

 

                                                                                                                     
 

 
 

Um ônibus partiu de Teresina (PI) a Marabá (PA) 
com4/5 de seus assentos ocupados. Ao fazer uma 
parada em Açailandia ¼ dos passageiros 
desembarcam e os 27 restantes seguiram viagem até 
Marabá Quantos assentos esse ônibus possui? 
 
a) 52         
b) 50        
c) 45               
d) 48               
e) 51 

 
                                                                                                                     
 

 
 
Se m e n são dois números naturais, com m<n, 
então quantos naturais existem de m até n? 
 
a) m+n-1             
b) m-n+1      
c) n-m-1          
d) n-m +1        
e) m-n-1 

 
                                                                                                                     
 

 
 

Teresa foi ao supermercado e suas compras ficaram 
no valor de R$204,00 e pagou com duas cédulas de 
R$100,00 e uma cédula de R$50,00. O vendedor 
distraído deu seu troco como Teresa tivesse pagado 
com duas cédulas de R$100,00 e uma cédula de 
R$10,00. O prejuízo de Teresa foi de: 
 
a) R$ 6,00     
b) R$ 26,00      
c) R$ 36,00     
d) R$ 44,00          
e) R$ 40,00 
 
                                                                                                                     
 

 
 
Albert Einstein físico famoso do século XX que se 
destacou pela criação da Teoria da Relatividade  
nasceu em 1879 e faleceu em 1955.Qual das 
sentenças abaixo indica o ano do nascimento do 
cientista?   
 
a) MCMLV        
b) MCDCCCLXX IX           
c) MDCCCLVIIII   
d) MDCCCLXXIX    
e) MDCCCLXIX 

 
 
                                                                                                                     

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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Em 1946 foi criada a Taça Jules Rimet que era dada 
ao campeão de cada edição da Copa do Mundo que 
recebeu esse nome em homenagem ao Presidente 
da FIFA responsável pela 1ª edição do torneio. Qual 
das expressões numéricas abaixo tem o valor 
correspondente ao ano que a taça recebeu o nome 
Jules Rimet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 10×18-{35×3+(84÷4+5×4)} 

b) {4×132+(150÷3+8×10-20)}×3 

c) 2325-{(852÷4+52×22)+(489+3×163)}  

d) 724+{(82÷5)×3+12)}×2 

e) (154×3+1024÷4)×5 

 

                                                                                                            

f)  
 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          
 

 
 
Marque a alternativa que apresenta a qual município 
do Pará pertencia Sapucaia, antes da Lei Estadual 
nº 5.961: 
 

a) Parauapebas 
b) Araguaiana 
c) Eldorado dos Carajás 
d) Xinguara 
e) São Geraldo do Araguaia 
                                                                                                             
 
 
 

O município de Sapucaia pertence a que região do 
Pará: 
 

a) Xingu 
b) Araguaia 
c) Carajás 
d) Tapajós 
e) Lago de Tucuruí 
                                                                                                 
 
 
 

A instalação oficial de Sapucaia deu-se no dia 01 de 
janeiro de 1997, assumindo a prefeitura: 
 

a) Simão Jatene 
b) Manoel Josino 
c) José Augusto Marinho 
d) Vany Furtado 
e) Fernandes Figueiredo 
                                                                                                             
 
 
 

A Câmara Municipal de Sapucaia está localizada na: 
 

a) Av. Principal 
b) Rua dos Eucaliptos 
c) Rua Dália 
d) Av. Sapucaia 
e) Rua das Castanheiras 
                                                                                                           
 
 
 

A economia de Sapucaia é baseada principalmente: 
 

a) No extrativismo e mineração 
b) Mineração e agropecuária 
c) Indústria e serviços 
d) Agropecuária e serviços 
e) Todas as alternativas estão corretas 

 

QUESTÃO 35 CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

Rascunho  




