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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Comer rápido ou devagar? 

 

 Estudo preliminar realizado por pesquisadores da universidade de Hiroshima, no Japão, 

apresentado em 2017, na Califórnia [...], evidenciou que comer lentamente implica menor risco para 

obesidade [...]. 

 Os resultados do estudo que foi realizado com mais de mil japoneses adultos, caracterizou a 

velocidade em que comiam em: lento, normal e rápido [...]. As pessoas que comiam rapidamente 

tinham mais propensão a ter maior peso e maior circunferência de cintura. 

 Comer lentamente pode ser uma pequena mudança no estilo de vida, ajuda a prevenir 

muitas doenças, entre elas, a obesidade.  

(Adaptado de QUINTAES, Vida e Saúde, out. 2018, p. 16). 

 

01. A partir da leitura do texto “Comer rápido ou devagar?” é possível afirmar que: 

(   ) O estudo foi desenvolvido em vários países do mundo. 

(   )  O estudo precisa ser feito, também, com crianças. 

(   )  Segundo o estudo, comer lentamente implica menor possibilidade de obesidade. 

(   )  Segundo o estudo, comer lentamente pode evitar doenças. 

(   )  Comer rapidamente, segundo o estudo, pode contribuir para a saúde.  

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, V, F.  

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, V, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

 

02. O verbo é uma categoria gramatical que manifesta estado ou ações que se realizam em 

momentos distintos. As ações podem ocorrer em tempos diferentes, analise os verbos destacados no 

texto. 

I. No primeiro parágrafo, o verbo destacado traz uma ação concluída, característica do verbo 

conjugado no particípio.  

II. No segundo parágrafo do texto, o verbo destacado traz uma ação realizada há um tempo 

razoável, característica do verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo.  
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III. No terceiro parágrafo do texto, o verbo destacado traz uma ação realizada no momento, 

característica do verbo conjugado no presente do indicativo. 

IV. No segundo parágrafo do texto, o verbo destacado traz uma ação realizada há pouco tempo, 

característica do verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo.  

V. No primeiro parágrafo, o verbo destacado traz uma ação em execução, característica do verbo 

conjugado no gerúndio. 

De acordo com as afirmativas acima, estão corretas as assertivas:  

A) II, IV e V.  

B) I, II e III.  

C) II e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

03. Considerando o enunciado destacado do texto: “Comer lentamente pode ser uma pequena 

mudança no estilo de vida”, os vocábulos destacados classificam-se, respectivamente, em: 

A) Advérbio, artigo definido, preposição e substantivo. 

B) Advérbio, artigo indefinido, conjunção e adjetivo. 

C) Pronome, artigo definido, preposição e substantivo. 

D) Advérbio, artigo indefinido, preposição e substantivo. 

 

04. De acordo com a norma culta padrão, assinale a opção que não apresenta erros. 

A) As emprezas de alimentos precisam apresentar informações nutricionais nas embalagens. 

B) O nível socioeconômico influência nos hábitos alimentares. 

C) Uma opção saudável seriam os alimentos organicos. 

D) Mamães, vocês precisam cuidar da alimentação dos seus filhos. 

 

05. Analise as afirmações sobre os vocábulos do enunciado. 

“Os contribuintes, anualmente, devem prestar contas ao leão.” 

(   ) O vocábulo “contribuintes” possui 13 letras e onze fonemas. 

(   ) O vocábulo “leão” está empregado no sentido conotativo. 

(   ) O vocábulo “anualmente” está entre vírgulas, pois é um advérbio deslocado na frase. 

(   ) O vocábulo “contribuintes” é o núcleo do sujeito. 

(   ) O vocábulo “anualmente” é formado pelo processo derivação por sufixação. 
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A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, V, F.  

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, V, V, V. 

D) F, V, V, F, F. 

 

Matemática 

 

06. Antigamente as caixas de água eram mais quadradas (ou retangulares) do que hoje, pois 

atualmente, para suportar maior força de concentração são redondas. Quantos litros de água 

(volume) cabem numa caixa (cubo) que possui 10cm de largura, 10cm de comprimento e 10cm de 

altura? 

A) 10 litros de água. 

B) 100 litros de água. 

C) 1000 litros de água. 

D) 1 litro de água. 

 

07. Um tênis de esporte, colorido está em oferta na Loja Vendeturismo e Cia Ltda. Paulo Pedreira 

comprou um par de tênis ganhando de presente um par de meias soquete. O lojista vendeu o par que 

custava R$ 100,00 (cem reais) com a seguinte condição. Se o pagamento foi à vista, damos 10% e 

mais 10% de desconto (dois descontos sucessivos e distintos). Qual o valor do tênis para pagamento 

a vista? 

A) R$ 80,00 (oitenta reais). 

B) R$ 20,00 (vinte reais). 

C) R$ 81,00 (oitenta e um reais). 

D) R$ 100,00 (cem reais). 

 

Conhecimentos gerais 

 

08. No ano de 1956, Maravilha virou distrito, desmembrando-se do Distrito de Cunha Porã. A partir 

deste ano, cresceu rapidamente, destacando-se na agricultura, comércio e indústria de madeiras. O 

impulso colonizador foi tão acentuado que, Maravilha tornou-se município, juntamente com Cunha 

Porã e inúmeros outros, através da Lei Estadual nº 348, no ano de: 
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A) 1958. 

B) 1961. 

C) 1964. 

D) 1965. 

 

09. Analise o texto abaixo e preencha a lacuna: O apelido de ________ surgiu em 1970, pelo fato de 

haver um grande número de ______ presentes na escola local e nas ruas, quando ocorriam desfiles, 

e a partir disso as autoridades passaram a enfeitar as ruas com elas nas festas e recepções públicas. 

No censo demográfico daquele ano foi registrada uma alta taxa de natalidade. Atualmente tal 

elemento é visto como um símbolo da cidade, e o apelido foi oficializado pela Lei nº 12.596, de 15 

de março de 2012. 

A) “Cidade dos idosos” – idosos. 

B) “Cidade das crianças” – crianças. 

C) “Cidade das árvores” – árvores. 

D) “Cidade dos pinheiros” – pinheiros. 

 

10. No dia 14 de julho de 2015 a cidade de Maravilha foi atingida por uma grande enchente, que 

causou prejuízos exorbitantes e deixou uma marca em cada morador. Momentos de apreensão e 

tristeza marcaram o amanhecer daquele dia. A enchente destruiu casas, comércio e planos de muitos 

maravilhenses. Após a tragédia, o Ministro da Integração Nacional esteve na cidade para liberar 

recursos e a solidariedade marcou a população. Dois anos depois, a prefeita Rosimar Maldaner 

afirma que em quatro anos de mandato, a enchente foi a época de maior sofrimento. Desde lá, a 

prefeita afirma que concentra esforços para resolver o problema e não ter novo risco de enchente. 

Ela lembra que a execução do projeto para reformulação do que passa no meio da cidade, custa R$ 

27 milhões. Com base no texto acima responda qual o rio que passa no meio da cidade de 

Maravilha e precisa de reformulação. 

A) Rio das Antas. 

B) Rio Peperi. 

C) Rio Iracema. 

D) Rio Sargento. 
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Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Utilizar aparelho eletrônico, como por exemplo, falar ao smartphone ou manuseá-lo enquanto 

conduz o veículo é infração, pois: 

I. Prejudica a placa eletrônica do veículo, comprometendo o bom funcionamento do veículo. 

II. Interfere no sinal de GPS do veículo, podendo provocar falha na comunicação. 

III. Compromete a atenção do condutor, aumentando o risco de acidentes. 

IV. Com o tempo, afeta significativamente a audição e as articulações dos dedos das mãos do 

condutor. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas estão corretas. 

B) I, II, III. 

C) III e IV. 

D) Apenas a III. 

 

12. Quando ocorre um acidente de trânsito com vítimas, é necessário chamar auxílio da autoridade 

pública. Os contatos possíveis são: 

I. 190 – Polícia Militar. 

II. 191 – Polícia Militar Rodoviária. 

III. 192 – SAMU. 

IV. 193 – Corpo de Bombeiros Militar. 

V. 198 – Polícia Rodoviária Federal. 

Estão respectivamente corretos os contatos da opção: 

A) I, II, III, IV, V. 

B) I e III. 

C) I e IV. 

D) I, III e IV. 

 

13. Ao desembarcar do veículo, os passageiros do banco de trás: 

A) Devem sair preferencialmente pela porta da direita. 

B) Devem sair preferencialmente pela porta da esquerda, ou seja, a do lado da calçada.  

C) Devem sair preferencialmente pela porta do lado do motorista, isto é, a do lado direito. 
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D) Nada diferencia: podem sair por qualquer um dos lados, pois, desde que em movimento, é 

seguro desembarcar do veículo.  

 

14. Supondo que você esteja em um declive acentuado na condução de um veículo pesado. O 

correto é acionar o freio: 

A) Hidráulico. 

B) Mecânico. 

C) Motor. 

D) ABS ou CBS. 

 

15. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/97 (CTB) (Art. 252), dirigir veículo: 

I. Com o braço do lado de fora. 

II. Transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. 

III. Com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito. 

IV. Usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. 

V. Com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a 

marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. 

VI. Utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular. 

São situações que caracterizam infrações médias: 

A) I, II, III, IV, V, VI. 

B) I, II, III, IV, V. 

C) I, II, IV, V. 

D) I, II, IV, VI. 

 

16. O CTB (Art. 181) estabelece que estacionar o veículo conforme os casos abaixo é infração de 

trânsito. Relacione a infração (coluna 1) com a respectiva natureza da infração (coluna 2). 

Coluna 01 

I. Nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo 

do alinhamento da via transversal. 

II. Afastado da guia da calçada (meio-fio) de 

cinquenta centímetros a um metro. 

III. Afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 

um metro. 

IV. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, 

 Coluna 02 

a) Infração – gravíssima. 

b) Infração – média. 

c) Infração – leve. 

d) Infração – grave. 
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das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de 

acostamento. 

A sequência correta é: 

A) I – a, II – b, III – c, IV – d. 

B) I – b, II – c, III – d, IV – a. 

C) I – c, II – b, III – d, IV – a. 

D) I – a, II – c, III – d, IV – b. 

 

17. Segundo o Anexo II do CTB (aprovado pela Resolução CONTRAN 160/2004), a sinalização 

horizontal de trânsito é padronizada nas cores: 

A) Amarela, branca, azul, vermelha e preta. 

B) Amarela, branca, azul e vermelha. 

C) Amarela, branca e azul. 

D) Amarela e branca. 

 

18. Segundo o CTB (Art. 76), “a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas 

escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e 

entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. Parágrafo único. Para a finalidade 

prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto (sic), mediante proposta do 

CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante 

convênio, promoverá”: 

 I. A adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo 

programático sobre segurança de trânsito. 

II. A adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o 

magistério e o treinamento de professores e multiplicadores. 

III. A criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos 

relativos ao trânsito. 

IV. A elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares 

universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito. 

Está correta: 

A) I. 

B) I, II. 

C) I, II, III. 
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D) I, II, III, IV. 

 

19. Para uma boa convivência no trânsito há que se respeitar os direitos e os deveres de cada um. 

Por isso, os fundamentos básicos desta relação estão inscritos nas normas legais. São normas legais 

que determinam direitos e obrigações no trânsito, com exceção de: 

A) Leis. 

B) Resoluções do CONTRAN. 

C) Decretos do Denatran. 

D) Decretos do Executivo. 

 

20. O catalisador do veículo tem por finalidade: 

A) Aumentar a eficiência do motor. 

B) Reduzir o consumo de combustível. 

C) Reduzir a emissão de poluentes. 

D) Reduzir os ruídos do motor. 

 


