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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. Segundo o DENATRAN (2005, p. 13 – Direção Defensiva – material de domínio público), os 

riscos e os perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com: 

I. Os veículos.  

II. Os condutores. 

III. As vias de trânsito. 

IV. O ambiente. 

V. O comportamento das pessoas. 

Assinale a alternativa que você julga de acordo com os riscos a que estamos sujeitos de acordo com 

as opções acima: 

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

B) I, III, IV, V. 

C) I, II, III.  

D) I, III, IV. 

 

12. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/97 (CTB), (Art. 96) são veículos de 

tração: 

I. Caminhão-trator. 

II. Trator de rodas. 

III. Trator de esteiras. 

IV. Trator misto. 

Está correta a opção: 

A) I, II, III, IV. 

B) I, II, IV. 

C) I, IV. 

D) I. 

 

13. Segundo o CTB (Art. 194) transitar em marcha a ré é: 

I. Permitido, desde que seja com veículos de terraplanagem ou pavimentação. 

II. Proibido, exceto na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à 

segurança. 

III. Proibido, exceto se for em vias de pouco movimento, e com atenção redobrada. 
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IV. Permitido, desde que durante o dia e com o alarme sonoro ou pisca alerta acionados. 

V. O CTB nada determina, portanto, depende da situação a critério do condutor. 

Está correta: 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) Somente a V está correta. 

D) I, II, III, IV estão corretas. 

 

14. Durante o dia, nas rodovias (Lei 13.290/16, que altera o CTB), o condutor deve manter o 

veículo com: 

A) Os faróis acesos, utilizando somente a luz de posição. 

B) Os faróis semi-acesos, utilizando meia luz. 

C) Os faróis acesos, utilizando luz baixa. 

D) Os faróis acesos, utilizando a luz dos faroletes ou do “cibié”. 

 

15. Segundo o CTB (Art. 148-A – Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015), os condutores das 

categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da 

Carteira Nacional de Habilitação. Este exame tem por objetivo aferir o consumo de substâncias 

psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de 

detecção mínima de: 

A) 30 (trinta) dias.    

B) 60 (sessenta) dias.    

C) 90 (noventa) dias.    

D) 180 (cento e oitenta) dias. 

 

16. Em 2017 ocorreram 41.151 indenizações por mortes no trânsito brasileiro (Fonte: DPVAT). 

Muitas das mortes poderiam ser evitadas através da prestação de primeiros socorros de modo rápido 

e eficiente. Prestar socorro, em caso de acidente de trânsito com vítima, tem por objetivo principal: 

A) Aliviar o sofrimento das vítimas  

B) Promover a retirada mais rápida dos escombros que estão sobre a pista para desobstruir a via. 

C) Evitar uma responsabilização penal por omissão de socorro. 

D) Evitar um processo por crime de trânsito. 
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17. Humanos são diferentes em sua personalidade, e isto afeta a relação entre os indivíduos. Muitas 

vezes ocorrem divergências e para minimizar os conflitos é importante observar que existem: 

A) Condutores de veículos maiores têm mais direitos que os demais condutores e usuários da via. 

B) Deveres, os quais devem ser respeitados apenas pelos subalternos; e direitos, os quais são de 

usufruto exclusivo dos chefes e superiores hierárquicos. 

C) Deveres e direitos, os quais devem ser respeitados e gozados de acordo com limites objetivos e 

recíprocos de cada um. 

D) Ordem e progresso, segundo determinações constitucionais. 

 

18. Sobre os sistemas de lubrificação e arrefecimento dos motores de combustão interna: 

I. Recomenda-se a troca periódica de óleo lubrificante, porém, é desnecessária a troca do fluido de 

arrefecimento antes dos dez anos.  

II. O sistema de lubrificação visa manter as peças móveis do motor bem engraxadas para queimar 

menos combustível. 

III. Evitar o atrito entre as peças móveis do motor é função do sistema de arrefecimento. 

IV. Recomenda-se fazer verificação periódica do nível de água do sistema de arrefecimento e do 

nível de óleo do sistema de lubrificação. 

V. O sistema de arrefecimento tem por função manter a temperatura ideal de trabalho do motor.  

Assinale a opção que contém as alternativas incorretas. 

A) I, II. 

B) I, II, III. 

C) II, III, IV. 

D) III, IV, V. 

 

19. O sistema de lubrificação faz com que o óleo lubrificante circule por todo o motor. Este óleo é 

vital para o funcionamento do motor e tem as seguintes funções: 

I. Reduzir o atrito. 

II. Reduzir o desgaste.  

III. Refrigerar componentes internos. 

IV. Remover os contaminantes.  

V. Vedar a câmara de combustão. 

VI. Evitar a corrosão das peças metálicas.  

Considerando o funcionamento do motor de ciclo Diesel, assinale a opção que contém funções 

corretas do sistema de lubrificação: 
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A) I, II, III, IV, V, VI. 

B) I, IV, V, VI. 

C) II, III, VI. 

D) I, II. 

 

20. A embreagem funciona como elo entre motor e caixa de mudanças, possibilitando que a energia 

gerada pelo motor chegue até as rodas, fazendo com que o veículo entre em movimento. Assim 

quando é necessário parar o veículo ou trocar de marcha, a embreagem é acionada cortando o fluxo 

de energia entre motor e caixa. O sistema de embreagem tem cinco funções básicas:  

I. Possibilitar arrancadas suaves. 

II. Aumentar a vida útil do motor. 

III. Transmitir torque quando alguma marcha estiver engatada. 

IV. Interromper o fluxo da força entre o motor e a caixa de mudanças nas trocas de marchas e 

paradas. 

V. Evitar o desligamento inesperado do motor. 

VI. Proteger o motor e o sistema de transmissão contra sobrecargas. 

VII. Amortecer as vibrações de transmissão. 

VIII. Proteger a caixa de mudança de marchas só nos aclives. 

As cinco funções corretas são: 

A) I, II, IV, VI, VII. 

B) III, IV, V, VI. 

C) III, IV, VI, VIII. 

D) I, III, IV, VI, VII.  

 

 


