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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital.  

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação ser marcado no quadro pelos fiscais de sala.  

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal.  

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados.  

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                          

PORTUGUÊS 

01 – Assinale a alternativa onde a palavra esteja 
escrita de forma INCORRETA: 

A) Açougue   B) Massacre 

C) Discrição   D) Dicernimento 

E) Clarividência 
 

02 – Marque a alternativa em que haja um artigo 
definido e um artigo indefinido, respectivamente: 

A) José é o melhor funcionário desta empresa. 

B) Gostaria de comprar um conjunto novo de panelas e 
uma geladeira daquela loja. 

C) O carro que comprei é um pouco antigo. 

D) Aquela casa é uma casa mal-assombrada. 

E) Ontem vimos a Carol e o Lucas na festa. 
 

03 – A palavra 'chovendo' pertence à classe dos(as): 

A) Substantivos  B) Preposições 

C) Verbos   D) Adjetivos 

E) Conjunções 
 

04 – Assinale a alternativa em que há erro de 
pontuação: 

A) Todos conhecem a hora da prova, portanto não se 
atrasem.   

B) Paulo Rodrigues, o professor mais exigente da 
escola, foi homenageado pelos outros funcionários. 

C) É necessário ir ao supermercado, ao açougue, à 
farmácia e à padaria. 

D) Todos esperavam por um milagre, embora 
soubessem ser impossível. 

E) Nenhuma das alternativas. 
 

05 – Em qual das alternativas abaixo a separação 
silábica está INCORRETA? 

A) pers-pi-cá-ci-a 

B) in-sen-si-bi-li-da-de 

C) f rie-za 

D) i-sen-ção 

E) con-sig-na-ção 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
ATUALIDADES 

06 – De acordo com matéria publicada no portal g1, 
Pesquisa "Sobrevivência de Empresas" divulgada 
pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas) em 14 de junho de 2021, aponta 

que três em cada 10 microempreendedores 
individuais (MEIs) fecham as portas em até: 

A) Cinco anos de atividade no Brasil; 

B) Oito anos de atividade no Brasil; 

C) Nove anos de atividade no Brasil 

D) Dez anos de atividade no Brasil; 

E) Dois anos de atividade no Brasil. 

07 – O relatório final da CPI da Covid que foi 
entregue ao Senado em 20/10/2011 pediu aos órgãos 
públicos o indiciamento do presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido) por 9 crimes e pede 68 

indiciamentos, entre pessoas físicas e empresas.  

São pessoas cujo indiciamento é pedido no relatório 
final da CPI: 

I. Ministro Onyx Lorenzoni (Trabalho): incitação ao crime e 
crime contra a humanidade. 

II. Médica Nise Yamaguchi: epidemia com resultado morte. 

III. Ministro Eduardo Pazuello (Saúde): Crime de perigo 
para a vida ou a saúde de outrem, omissão de 
notificação de doença, falsidade ideológica, crime contra 
a humanidade. 

IV. Ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores): epidemia 
com resultado morte e incitação ao crime. 

V. Deputado Ricardo Barros (PP-PR): incitação ao crime, 
advocacia administrativa, formação de organização 

criminosa e improbidade administrativa. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item III está incorreto.  

B) Os itens II e IV estão incorretos.  

C) Os itens I e III estão incorretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 
 

08 – O teto de gastos foi proposto em 2016 pelo 
então presidente Michel Temer, quando a área 

econômica era chefiada por Henrique Meirelles. Com 
a aprovação da proposta de emenda à Constituição 
pelo Congresso, o mecanismo começou a valer em 

2017. O tema voltou a ser discutido porque o 
governo Bolsonaro propôs alterar as regras, 
parcelando precatórios, por exemplo, como forma de 

tentar abrir espaço para novas despesas, como o 
pagamento do novo programa social do governo, o 
Auxílio Brasil. O objetivo da área econômica com o 

teto de gastos é manter as contas públicas sob 
controle e, assim, permitir que a taxa básica de juros 
da economia, a Selic, seja mais baixa. Com juros 

menores, o governo argumenta que é possível 
investir mais na economia, gerando mais 
crescimento e empregos. 

Foram fixadas, porém, algumas exceções à regra. 
Ficaram de fora do teto: 

I. Transferências constitucionais aos estados, municípios 

e Distrito Federal; 

II. Créditos extraordinários; 

III. Complementações ao Fundeb; 

IV. Despesas da Justiça Eleitoral com as eleições; 

V. Despesas de capitalização de estatais não dependentes 
(que têm receita suficiente para bancar as operações); 

VI. Despesas em saúde e educação. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item VI está incorreto.  

C) Os itens III e IV estão incorretos.  

D) Os itens III e VI estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
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09 – Com a súbita desaceleração da economia 
provocada pela pandemia do coronavírus no ano 
passado, bancos centrais de todo o mundo 
reduziram os juros na tentativa de trazer um fôlego 

adicional para a economia. No Brasil, a Selic ficou 
em apenas 2% ao ano entre agosto de 2020 e março 
de 2021, no menor nível da história. Mas, ao longo 

deste ano, a inflação surpreendeu e começou a se 
mostrar mais resiliente do que o previsto 
inicialmente, o que obrigou o Banco Central a 

retomar a alta dos juros. 

De acordo com matéria publicada no g1 em 
27/10/2021, foram vários os fatores que contribuíram 
para a alta da inflação: 

I. A economia global se recuperou mais rápido do que o 
esperado, o que contribuiu para a alta dos preços das 
commodities; 

II. A pandemia desorganizou a cadeia global de produção 
e logística, e insumos e bens intermediários para a 

indústria também subiram de preço; 

III. No Brasil, além dos juros baixos, a incerteza com o 

rumo das contas públicas e a crise institucional 
pressionaram a taxa de câmbio, contribuindo para uma 
inflação mais alta. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto.  

B) Apenas o item II está correto.  

C) Apenas os itens II e III estão corretos.   

D) Apenas os itens I e III estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

10 – O Banco Central informou em 28 de outubro de 
2021 que será promovida uma alteração na sua 

diretoria. O anúncio aconteceu após a instituição ter 
elevado, no dia anterior, a taxa básica de juros de 
6,25% para 7,75% ao ano - no que foi o maior 

aumento desde dezembro de 2002. 

Com relação a este assunto, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Em comunicado, o Banco Central informou que o diretor 
de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, João 
Manoel Pinho de Mello, deixa o cargo no fim do ano, 

quando termina seu mandato. Ele poderia ser indicado 
para recondução. 

(     ) Pinho de Mello foi um dos responsáveis pela 
implementação do PIX no Brasil, ferramenta que permite 
transferências de recursos em tempo real, 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, sem a cobrança de tarifas de 
pessoas físicas. 

(     ) Para seu lugar, o presidente do BC, Roberto Campos 
Neto, indicou o economista Renato Dias de Brito Gomes. 

(     ) Pela lei aprovada pelo Congresso Nacional que 
estabelece a autonomia do Banco Central, sancionada 
neste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente do 
Banco Central tem mandato de quatro anos, coincidente 
com o do presidente da República, renovável por igual 
período. Os diretores também contam com mandatos 
fixos. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V   B) V, V, F, V 

C) V, F, V, F   D) V, V, V, F 

E) F, V, V, V 

CONHECIMENTOS GERAIS                          

MATEMÁTICA  

11 – Com relação aos números primos, classifique os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(    )  Primos quer dizer primordiais, ou seja, são os números 
que possuem somente e exatamente dois divisores, o 
número 1 e ele mesmo. 

(    )  Os números primos, com exceção do número 2 que é o 

único número par primo, são necessariamente ímpares, 
porém não são todos os números ímpares que são 
números primos.  

(    )  Para que se possa saber se um número é ou não primo 
de uma forma simples, deve-se realizar dois passos: 
primeiro, ver se o número é impar e segundo, ver se ele 
não pertence a nenhuma tabuada a não ser a dele 
mesmo.  

(    )  Os números primos de 1 a 40 são: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 
19, 21, 23, 31 e 37. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V   B) V, V, V, F 

C) V, F, V, V   D) V, F, V, F 

E) V, V, F, F 
 

12 – O salário mensal de Paulo é R$ 1.550,00. Porém, 
este mês, com as horas extras que ele fez, receberá 

20% a mais. Quanto será o salário de Paulo no final 
do mês? 

A) R$ 1.860,00 

B) R$ 1.850,00 

C) R$ 1.800,00 

D) R$ 1.760,00 

E) Nenhuma das alternativas 
 

13 – No que se refere as partes de uma fração e 
analisando a figura abaixo, leia os itens a seguir: 

I. O número de cima é conhecido 

como denominador, é o número que 
será dividido. 

II. O número debaixo é conhecido 
como numerador, é o número que divide. 

III. ____ = Traço de divisão, ou traço de fração. 

IV. 0,6 é o resultado da conta, o resultado da divisão é o 

quociente, é o número de quantidades iguais de cada 
uma das partes do denominador.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Os itens I e II estão incorretos.  

C) Apenas o item III está correto.  

D) Apenas o item IV está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

14 – Fazem parte dos números inteiros, EXCETO: 

A) O número 983.038  B) O número 0 

C) O número -1   D) O número 2,6 

E) O número -364.097 
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15 – Calcule o mmc (mínimo múltiplo comum) dos 
seguintes números (10, 16, 20) e assinale a 
alternativa com a resposta CORRETA: 

A) 40 

B) 50 

C) 60 

D) 35 

E) Nenhuma das alternativas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS            

COZINHEIRO(A) 

16 – É importante manter hábitos sadios com o 
próprio corpo para preservar não só a sua saúde, 
mas também a das outras pessoas. 

São bons hábitos de higiene pessoal para o 
manipulador de alimentos, EXCETO: 

A) Tomar banho todos os dias. 

B) Manter as unhas limpas, curtas e sem esmalte. 

C) Manter roupas e uniformes limpos. 

D) Não usar anéis, aliança, relógio, brincos, colares, 
pulseiras e outros adornos. 

E) Manter os cabelos limpos e soltos. 
 

17 – A contaminação de alimentos é qualquer 
elemento estranho que não faça parte do alimento. 

Por meio de contato direto ou condições 
inadequadas de temperaturas, instalações, utensílios 
e equipamentos, é possível transmitir 
microrganismos para o alimento, contaminando-o e 

causando doenças a quem o ingere. 

Com relação aos agentes contaminantes dos 
alimentos, assinale a alternativa em que há uma 
contaminação biológica: 

A) Cabelo na comida 

B) Inseticidas 

C) Secreção de roedores 

D) Incidência de insetos 

E) Vírus e bactérias 
 

18 – A recepção dos alimentos deve ser realizada em 
área protegida e limpa. No recebimento é importante 
verificar os seguintes aspectos: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O veículo de entrega deve estar em boas condições 
de higiene e conservação e, os produtos que 
necessitam de ref rigeração acondicionados em 

veículo com câmara ref rigerada (aproximadamente 4 
a 7ºC) e os produtos congelados em veículo com 
unidade f rigoríf ica (temperatura com tolerância de -

12ºC, nunca superior). 

B) As hortaliças e f rutas devem estar íntegras, f irmes, 
com traços de descoloração ou manchas. Devem ser 
isentas de odores estranhos, de insetos, larvas e 
fungos. 

C) As farinhas e amidos devem estar livres de mofo e 
grumos. 

D) Os alimentos enlatados não devem estar com as 
embalagens amassadas, abauladas, estufadas, com 
vazamento ou enferrujadas. 

E) As embalagens de um modo geral devem se 
apresentar íntegras e após o recebimento, os gêneros 
alimentícios devem ser retirados de suas embalagens 

secundárias (caixas e fardos). 
 

19 – Algumas doenças transmitidas por alimentos 
acabam sendo resultado de práticas inadequadas de 

armazenamento de resíduos. Por isso devemos 
tomar alguns cuidados: 

I. Acondicionar os resíduos em recipientes exclusivos, 
convenientemente distribuídos, identificados e com sacos 

plásticos em seu interior. 

II. Os recipientes devem possuir tampa com acionamento 
sem contato manual (pedal) e ser de material de fácil 
limpeza e desinfecção – a limpeza deve ser realizada 
diariamente com água e sabão. 

III. Os resíduos gerados devem ser minimizados com bom 
planejamento e recomenda-se separá-los conforme as 
seguintes categorias: orgânicos: restos de alimento crus, 
tais como cascas, talos e folhas (podem ser utilizados na 
compostagem para horta, quando houver), incluindo 
resíduos cárneos; recicláveis: papel, plástico, vidros e 
metais sem maiores sujidades; não recicláveis: restos de 
alimentos preparados. 

IV. Os recipientes devem ser esvaziados com regularidade, 
antes de ficarem cheios demais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Os itens III e IV estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

20 – Ao proceder à higienização dos alimentos, o 
manipulador deverá utilizar vasilhames e utensílios 
próprios, bem lavados e esterilizados. Nunca utilizar 

utensílios de madeira.  O local de preparo dos 
alimentos deve ser arejado, fácil de ser limpo, com 
piso e paredes impermeáveis, ter água em 

quantidade suficiente, telas nas janelas e portas para 
evitar a entrada de insetos, possuir boa iluminação 
para evitar acidentes e para possibilitar o 

desenvolvimento adequado das atividades de 
manipulação de alimentos. 

Cuidados necessários para não contaminar os 
alimentos: 

I. Não tocar nos alimentos com as mãos sujas ou com 
ferimentos expostos. 

II. Lavar as mãos ao manipular alimentos e ao trocar de 
atividade. 

III. Evitar, quando possível, tocar nos alimentos. Usar 

sempre um utensílio limpo. 

IV. Higienizar adequadamente as verduras, legumes e 
frutas. 

V. Conservar os alimentos sempre cobertos, para protegê -
los da ação de insetos. 

VI. Cozinhar muito bem os alimentos. A temperatura 
adequada é de 50°C no centro do alimento, pois mata e 
evita o crescimento de microrganismos. 
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VII. Alimentos preparados devem ficar em temperatura 
ambiente. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens II e VI estão incorretos.  

B) Apenas o item VI está incorreto.  

C) Apenas o item VII está incorreto.  

D) Apenas os itens VI e VII estão incorretos.  

E) Apenas os itens III e VII estão incorretos.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS            
SERVIÇOS GERAIS   

16 – Com relação ao manuseio de produtos de 
limpeza, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Use luvas plásticas para manusear produtos mais 
concentrados; 

B) Não misture produtos químicos e de limpeza, pois 
pode causar intoxicação; 

C) Deixe o ambiente fechado ao fazer o uso dos 
produtos; 

D) Mantenha os produtos guardados em suas 
embalagens originais, pois elas trazem informações 
importantes em caso de intoxicação; 

E) Não utilize produtos de limpeza vencidos.  

 

17 – Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
são imprescindíveis para assegurar a saúde e a 
segurança física dos trabalhadores. São tipos de EPI, 
EXCETO: 

A) Botinas 

B) Protetor auricular 

C) Balaclava 

D) Luvas 

E) Chinelo 

 

18 – No que se refere aos cuidados com produtos de 
limpeza, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Não é recomendado comprar produtos de limpeza sem 
rótulo, data de fabricação e validade e que são vendidos 
em garrafas de refrigerantes ou outras bebidas.  

(     ) Guarde produtos de limpeza bem longe de alimentos, 
bebidas, medicamentos e cosméticos. 

(     ) Mantenha os produtos de limpeza ao alcance de crianças 
e animais. 

(     ) Mantenha os produtos de limpeza protegidos do sol, da 
chuva, da umidade e bem longe do calor e do fogo, pois 
muitos deles são inflamáveis. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) F, V, V, V 

B) V, V, F, V 

C) F, V, F, V 

D) V, V, V, V 

E) V, V, F, F 

 

19 – Sobre a coleta seletiva do lixo, as cores 
vermelho, azul, verde, marrom e amarelo 
correspondem, respectivamente: 

A) Plástico, papel, vidro, lixo orgânico e metal 

B) Metal, papel, plástico, lixo orgânico e vidro  

C) Vidro, papel, metal, lixo orgânico e plástico  

D) Plástico, papel, metal, lixo orgânico e vidro  

E) Plástico, vidro, papel, lixo orgânico e metal 
 

20 – O lixo e seus diversos tipos de resíduo são hoje 
um dos principais problemas dos municípios 
urbanizados. A produção de resíduos é grande e 
diretamente proporcional à população: quanto maior 

for, mais lixo será produzido.  

Acerca deste assunto, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Coleta Seletiva 

2. Incineradores 

3. Usinas de Compostagem 

4. Aterros Sanitários 

Coluna 2: 

(    )  É primordial, especialmente em centros urbanos. A 
simples exclusão de materiais como isopor, vidro e metal 
já ameniza o impacto dos lixões. Pode também ter uma 
função social, pois muitos “catadores de latinha” formam 
cooperativas e tiram o sustento de sua família graças a 
essa coleta. 

(    )  São hoje apontados como uma das melhores soluções 
para o problema do lixo nas grandes cidades. Consiste de 
um terreno, previamente escolhido para minimizar 
problemas ambientais, onde o lixo é armazenado em 
camadas, em locais escavados. O lixo é prensado por 
máquinas até atingir uma altura de três metros, e depois é 
coberto por terra. Seria uma espécie de “enterramento” 
planejado do lixo.  

(    )  São grandes fornos onde o lixo é queimado. É um 
processo bastante poluente, especialmente em relação à 
poluição do ar, pois dióxido de carbono, óxidos de enxofre 
e nitrogênio, entre outros gases, são liberados. É também 

um processo relativamente caro e que gasta muito tempo 
se feito da maneira correta, com o uso de filtros. Ainda 
assim, é uma alternativa para diminuir o impacto negativo 

dos lixões.  

(    )  Através dessas usinas, o material orgânico presente no 
lixo é transformado num composto orgânico. Esse 
composto é utilizado em solos na agricultura, melhorando 
suas qualidades físicas, químicas e biológicas. O 
problema desse tipo de tratamento é sua utilização 
restrita, pois não ameniza o problema dos resíduos 
inorgânicos. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 1, 2, 3, 4    B) 1, 4, 3, 2 

C) 1, 4, 2, 3   D) 3, 1, 2, 4 

E) 2, 1, 3, 4  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
MOTORISTA 

16 – De acordo com a lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que Institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de 
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órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios que tem por 
finalidade o exercício das atividades de 
planejamento, administração, normatização, 

pesquisa, registro e licenciamento de veículos, 
formação, habilitação e reciclagem de condutores, 
educação, engenharia, operação do sistema viário, 

policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e 
de recursos e aplicação de penalidades. 

Art. 6º 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 pluralidade 
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. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Apenas os itens I e II estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

17 – Ainda de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, art.  10. O Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran), com sede no Distrito Federal, tem a 
seguinte composição:     

I. Ministro de Estado da Infraestrutura, que o presidirá;      

II. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações;        

III. Ministro de Estado da Educação;    

IV. Ministro de Estado da Defesa;        

V. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.      

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Os itens III e IV estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

18 – Ainda de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, art. 17. Compete às JARI: 

I. Julgar os recursos interpostos pelos infratores; 

II. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e 
executivos rodoviários informações complementares 
relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da 
situação recorrida; 

III. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito 
e executivos rodoviários informações sobre problemas 
observados nas autuações e apontados em recursos, e 
que se repitam sistematicamente. 

IV. Articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de 
Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, 
objetivando o combate à violência no trânsito, 
promovendo, coordenando e executando o controle de 
ações para a preservação do ordenamento e da 
segurança do trânsito; 

V. Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de 
improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a 
administração pública ou privada, referentes à segurança 
do trânsito. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Os itens III e IV estão incorretos  

D) Os itens IV e V estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

19 – O painel do carro tem o papel de informar sobre 
o desempenho e possíveis problemas mecânicos. 

Por isso, é fundamental que você conheça bem o 
significado de todos os símbolos. Afinal, uma luz 
acesa no painel do carro não pode ser ignorada pelo 

motorista. A função dos ícones e luzes no painel de 
um veículo é informar ao motorista o que está 
acontecendo com o carro. 

Sendo assim, assinale o significado CORRETO do 
ícone abaixo: 

A) Luz de injeção eletrônica 

B) Luz de f reio  

C) Luz de bateria 

D) Luz de farol de neblina 

E) Luz de pisca alerta 

 

20 – Os amortecedores são peças de fundamental 
importância para a estabilidade e a segurança do 
veículo, tanto em curvas como em linha reta. Eles 

também têm a função de proporcionar conforto para 
o motorista e passageiros.  

São possíveis problemas que podem acontecer com 
os amortecedores: 

I. Quebra das hastes e suportes 

II. Desgaste das borrachas de fixação 

III. Travamento da válvula termostática 

IV. Entupimento do catalisador. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas III está incorreto.  

B) Os itens II e IV estão incorretos.  

C) Os itens III e IV estão incorretos.  

D) Apenas o item IV está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 


