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Língua Portuguesa 

 

Texto 01 - O Leão e o Rato – Jean de la Fontaine 

 

Certo dia, estava um Leão a dormir a sesta quando um ratinho começou a correr por cima dele. O Leão 

acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. 

Perdoa-me! - gritou o ratinho - Perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não 

precisarás de mim? 

O Leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. 

Dias depois o Leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao Rei, amarraram-no 

a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. 

Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o Leão se encontrava, roeu as cordas que o 

prendiam. 

E foi assim que um ratinho pequenino salvou o Rei dos Animais. 

 

01- As fábulas são narrativas curtas com um final moralizante. Como podemos observar, a moral foi 

retirada. Assinale a única alternativa que apresenta uma moral adequada à fábula.  

a) Melhor um pássaro na mão que dois voando.  

b) A união faz a força. 

c) Não devemos subestimar os outros. 

d) Quem desdenha quer comprar.  

e) Em terra de cego quem tem olho é rei.  

 

02- Tem o mesmo sentido que armadilha a alternativa 

a) Alegria.  

b) Trapaça.  

c) Preguiça.  

d) Perigo.  

e) Aventura.  

 

03- Sobre o verbo destacado, assinale a única alternativa correta.  

a) Joaquim reaveu todo dinheiro do roubo.  

b) Tu sempre me amastes? 

c) Se o rapaz depuser, todos serão considerados culpados.  

d) Quando você o ver, avise-o sobre a prova.  

e) Sempre coloro meus trabalhos com tinta guache.  

 

04- Assinale a única alternativa que apresenta apenas palavras com dígrafos podem ser separados.  

a) Quimera, anta, pântano.  

b) Esquilo, pranto, inhame. 

c) Quilo, galho, nascer.  

d) Pássaro, guitarra, rainha.  

e) Carroça, exceção, assado.  

 

05- Assinale a única alternativa em que ocorre erro na separação silábica.  

a) A –ZA – RA – MEN – TO.  

b) TRANS – PLAN – TE.  

c) TRAN – SE – UN – TE.  

d) AN – TE – PA – RO.  

e) TRANS – A – TLÂN – TI – CO.  

 

06- Assinale a única alternativa em que as palavras não são sinônimas.  

a) Amor e verdade.  

b) Paciência e tolerância.  
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c) Maldade e crueldade.  

d) Clareza e transparência.  

e) Medo e pavor.  

 

07- Assinale a alternativa que apresenta erro de acentuação.  

a) Pastéis, labirinto, chapéu.  

b) Bávaro, ibero, ácido.  

c) Anedótico, aljofar, astúcia.  

d) Plâncton, perigo, bólido.  

e) Eólico, hério, ímã.  

 

08- Assinale a única alternativa em que a concordância não obedeça às regras gramaticais.  

a) Agora é meio-dia e meia.  

b) Estou menos enjoada hoje, disse a menina.  

c) Elas sempre viajam juntas.  

d) Elas sempre viajam juntas do pai.  

e) Gosto das comidas brasileira e italiana.  

 

09- ainda em relação à concordância, assinale o que for incorreto.  

a) Vieram juntos pai e filho.  

b) Veio o pai e o filho ao encontro da liberdade.  

c) O relógio da matriz soou seis horas.  

d) No relógio da matriz soou seis horas.  

e) A maioria dos homens crê em alguma coisa.  

 

10- Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentem encontros consonantais.  

a) Espaçamento, balanço, claustrofobia.  

b) Plasma, epitélio, mausoléu.  

c) Claustro, clima, dramaturgo.  

d) Ansiedade, sandália, cisma.  

e) Manhã, diversão, tampa.  

 

11- Assinale a única alternativa em que o encontro vocálico não foi classificado adequadamente.  

a) Mausoléu – ditongo decrescente oral.  

b) Mansão – ditongo decrescente nasal.  

c) Ruim – ditongo decrescente nasal.  

d) Baú – hiato.  

e) Paraguai – tritongo oral.  

 

12- Nas palavras traumatologia e amém encontramos, respectivamente 

a) Um ditongo decrescente oral, um hiato e um ditongo decrescente nasal.  

b) Três ditongos decrescentes orais.  

c) Dois hiatos e um ditongo decrescente oral.  

d) Dois ditongos crescentes orais e um hiato.  

e) Três ditongos crescentes orais.  

 

13- O verbo foi utilizado adequadamente em todas as alternativas, exceto em 

a) João pôs todas as coisas na caixa.  

b) Se ele repusesse as coisas em seus lugares, seria perdoado.  

c) Ainda que ele mantesse tudo em ordem, poderia ser considerado o responsável.  

d) Tudo coube tranquilamente na bolsa amarela.  

e) Desfizemos as malas e abandonamos o local rapidamente.  
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14- O acento indicativo de crase é obrigatório apenas na alternativa  

a) Ela crescia em conhecimento dia a dia.  

b) Manuel usava roupas a Élvis Présley.  

c) Assisto a bons filmes sempre.  

d) Conheci a verdade sobre ela.  

e) Estávamos sempre a sós.  

 

15- Assinale a única alternativa em que o acento indicativo de crase foi usado adequadamente.  

a) Disseram isso à vocês hoje? 

b) Dei um presente à ela no mês passado.  

c) Eu me refiro àquele livro que está lá.  

d) Obedeça a lei sempre.  

e) Pedi à ajuda dela ontem.  

 

 

Matemática  

 

16- José foi à feira e comprou 03 dúzias de ovos. Ao chegar em casa percebeu e houve a  quebra de 04 

ovos. Quantos ovos restaram a José? 

a) 36 

b) 30 

c) 32 

d) 40 

e) 33 

 

17- Maria Filomena tem 46 anos. Seu filho mais novo tem 06 anos. A filha mais velha de Maria 

Filomena tem a metade da idade de seu filho mais novo somada a metade da idade de Maria Filomena. 

Quantos anos tem a filha mais velha de Maria Filomena? 

a) 26 

b) 36 

c) 22 

d) 16 

e) 20 

 

18- Carlos ganhou 06 laranjas, 04 maças e 7 bananas. Carlos deu 01 banana e 02 laranjas à Pedrinho. 

Quantas frutas restaram a Carlos? 

a) 17 

b) 27 

c) 13 

d) 14 

e) 10 

 

19- Mario comprou 2 dezenas de bolinhas de gude. A mãe de Mario havia lhe presenteado com 3 

centenas de bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude possui Mario? 

a) 330 

b) 300 

c) 320 

d) 420 

e) 500 

 

20- Na Escola Municipal de Paraiso do Norte haviam 459 alunos matriculados no inicio do ano letivo, no 

segundo semestre do ano letivo saíram 92 alunos e entraram 33. Quantos alunos há na escola nesse segundo 

semestre? 

a) Há 399 alunos 

b) Há 403 alunos 
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c) Há 400 alunos 

d) Há 387 alunos 

e) Nenhuma das alternativas está correta.   

 

21- Resolva a operação e assinale a opção correta: 

 

245 + 1.056 =  

 

a) 1.300 

b) 1.401 

c) 1.412 

d) 1.302 

e) 1.301 

 

22- Resolva a operação e assinale a opção correta: 

 

450/15 

 

a) 30 

b) 50 

c) 45 

d) 65 

e) 55 

 

23- Duas dúzias de tomates é o mesmo que dizer: 

a) 30 tomates 

b) 26 tomates 

c) 33 tomates 

d) 24 tomates 

e) 40 tomates 

 

24- Resolva a operação abaixo e assinale a opção correta: 

 

452 – 323 =  

 

a) 109 

b) 112 

c) 119 

d) 129 

e) 145 

 

25- Se multiplicarmos 33 por 25 teremos o resultado: 

a) 925 

b) 1.025 

c) 58 

d) 8 

e) 825 

 

Conhecimentos Gerais  

 

26- Com base no artigo 1° da Lei 9.503/97 é correto afirmar: 

a) Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, 

conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. 

b) Considera-se trânsito a utilização das vias por veículos de tração motora, isolados ou em grupos, 

conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. 
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c) Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, 

conduzidos, para fins de circulação, em movimento  e para operação de carga ou descarga. 

d) Considera-se trânsito a utilização das vias somente por veículos de tração motora, isolados ou em 

grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. 

e) Considera-se trânsito a utilização das vias por veículos e animais, conduzidos, para fins de 

circulação, em movimento e para operação de carga ou descarga. 

 

27- Em muitos veículos,  o carburador foi substituído por:  

a) Injeção eletrônica  

b) Filtro de óleo  

c) Distribuidor  palheta   

d) Ignição  

 

28-  Conforme o  artigo 6° da Lei 9.503/97, são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 

        I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 

conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; 

        II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e 

administrativos para a execução das atividades de trânsito; 

        III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e 

entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema. 

 

a) Somente as alternativas I e II estão corretas; 

b) Somente as alternativas I e III estão corretas; 

c) Somente as Alternativas II e III estão corretas; 

d) Todas as alternativas estão corretas; 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

29- Assinale a alternativa incorreta. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 

entidades: 

a)  O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo 

e consultivo; 

b)  Os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 

CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores; 

c)  Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

d)  A Câmara Legislativa do Distrito Federal;  

e)  A Polícia Rodoviária Federal. 

 

30- Sobre noções de mecânica é incorreto afirmar: 

a) A finalidade do filtro de combustível é reter as impurezas do combustível; 

b) Dentre os tipos de freio podemos citar o hidráulico; 

c) Faz parte do motor do veiculo o bloco de cilindros; 

d) Velocímetro e limpador de pára-brisa são equipamentos facultativos no veiculo; 

e)  O sistema de freios tem a finalidade de promover a diminuição do veiculo e parar o veiculo. 

 

31- Verifique a placa e assinale a opção correta : 

a) Sentido obrigatório; 

b) Sentido proibido; 

c) Pare; 

d) Siga em frente; 

e) Proibido estacionar. 

 

32- Verifique a placa e assinale a opção correta:  

a) Pare; 

b) Siga em frente; 
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c) Dê a preferência; 

d) Sentido proibido; 

e) Proibido estacionar. 

 

33- Verifique a placa e assinale a opção correta:  

a) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita; 

b) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda; 

c) Proibido virar a direta; 

d) Proibido virar à esquerda; 

e) Proibido retornar à direta.   

 

34- Ainda com base nas placas de sinalização de transito observa a placa e assinale a opção correta: 

a) Entroncamento oblíquo à esquerda; 

b) Entroncamento oblíquo à direita; 

c) Via lateral à esquerda; 

d) Via lateral à direita; 

e) Curva acentuada à direita. 

 

35- Observa as placas de sinalização e assinale a opção correta: 

1 2 3  

 

a) 1 Cruzamento de vias; 2 Pista sinuosa à direita; 3 Curva em “S” à direita; 

b) 1 Cruzamento de vias; 2 Leve Curva à direita; 3 Curva acentuada á direita; 

c) 1 Cruzamento de vias; 2 Curva acentuada á direita; 3 Leve Curva à direita; 

d) 1 Cruzamento de vias; 2 Curva acentuada à esquerda; 3 Curva em “S” à direita; 

e) 1 Cruzamento de vias; 2 Curva em “S” à direita; 3 Pista sinuosa à direita. 

 

36- São equipamentos de proteção individual para o trabalho: 

a)  Luva de tecido e presilha de cabelo; 

b) Capa de chuva e capacete de motociclismo;  

c) Luva de borracha e capacete de obra; 

d) Máscara facial e luva de boxe; 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

37- Sobre Segurança do Trabalho é correto afirmar: 

a) É possível a aquisição de Equipamento de Proteção Individual fora dos requisitos de segurança; 

b) São dispensáveis os equipamentos de proteção individual; 

c) Os equipamentos de proteção individual são indispensáveis para proteção do profissional; 

d) Os equipamentos de proteção individual são utilizados somente como uniformes para deixar o 

empregado bonito; 

e) Os equipamentos de proteção individual são utilizados de forma facultativa pelo funcionário.  

 

38- Em relação aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI'S, podemos afirmar que cabe ao servidor 

público:  

a) Utilizá-lo apenas para a finalidade a que se destina. 

b) Responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação. 

c) Comunicar ao superior qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 

d) Cumprir as determinações do superior sobre o uso adequado.  

e) Todas alternativas anteriores estão corretas. 
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39- Assinale a opção correta. Um bom motorista : 

I. Verifica  as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, como cintos de 

segurança, encosto de cabeça, extintor de incêndio, triângulo de segurança, pneu sobressalente, limpador de 

pára-brisa, sistema de iluminação e buzina; 

II. Verifica se o combustível é suficiente; 

III. Dirige com atenção e respeita as normas de transito. 

 

 

a) Somente a questão I está correta; 

b) Somente a questão III está correta; 

c) Somente as questões II e III estão corretas; 

d) Todas as questões estão corretas; 

e) Nenhumas das questões está correta. 

 

40- Assinale a opção incorreta: 

a) Pare seu veículo nos cruzamentos, bloqueando a passagem de outros veículos; 

b) Use a sinalização de advertência (triângulo de segurança) e o pisca-alerta quando precisar parar 

temporariamente o veículo na pista de rolamento; 

c) Dê preferência de passagem aos veículos que se deslocam sobre trilhos, respeitadas as normas de 

circulação; 

d) Numa rodovia, para fazer uma conversão à esquerda ou um retorno, aguarde uma oportunidade 

segura no acostamento. Nas rodovias sem acostamento, siga a sinalização indicativa de permissão; 

e) Mantenha uma distância segura do veículo da frente. Uma boa distância permite que você tenha 

tempo de reagir e acionar os freios diante de uma situação de emergência. 

 







