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NOME DO CANDIDATO 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

• O candidato receberá do fiscal: 

Um Caderno de Questões contendo 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha. 

O candidato poderá fazer anotações e cálculos NO CADERNO DE QUESTÕES (PROVA), caso necessite.  

Uma Folha de Respostas para a Prova Objetiva. 

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão 

corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno 

completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

• A totalidade da Prova terá a duração de duas horas e trinta minutos incluindo o tempo para preenchimento da Folha de 

Respostas da Prova Objetiva. 

• Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 1h (uma hora) de prova, devendo, ao sair, 

entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva. A Folha de 

Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção. 

• O candidato não poderá levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período de sigilo. 

• Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos. 

• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 

volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 

sanitário e, depois da utilização deste ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 

candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso. 

• O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento, não podendo permanecer nas 

dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

 

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA 

 

• Preencha os dados do candidato, em letras de forma, no Caderno de Questões e na Folha de Respostas. 

• Na folha de resposta deve estar devidamente preenchida todos os campos e deve conter ASSINATURA DO CANDINATO. 

• A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO PODE SER DOBRADA, AMASSADA, RASURADA, MANCHADA OU CONTER 

QUALQUER REGISTRO (ANOTAÇÕES) FORA DOS LOCAIS DESTINADOS ÀS RESPOSTAS. 

• Use caneta transparente de tinta azul ou preta. 

• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas. 

• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham 

mais de uma resposta, emendas ou rasuras. 

• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme exemplo abaixo: 

 

QUESTÕES A B C D 

1     

2     

 

• TODAS AS QUESTÕES DEVERÃO SER RESPONDIDAS. 

 

 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS  

O CANDIDATO PODERÁ DESTACAR E LEVAR PARA CONFERÊNCIA. 

 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

19.  20.                
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PORTUGUÊS 
QUESTÕES DE 01 A 05 (VALOR 4,00 PONTOS POR QUESTÃO) 

 
QUESTÃO 01   

UMA FESTANÇA NA FLORESTA (Clarice Lispector) 
Foi assim: os animais das matas até que estavam ocupados e calmos em relação a 
seus deveres, pois o dever do animal é existir. Mas eis senão quando surgiu no ar um 
boato que logo se espalhou alvissareiro num diz-que-diz assanhado. Vinha esse 
boato trazido pelo canto do sabiá. Como o sabiá, a quanto se sabe, canta pelo mero 
prazer de cantar, ficaram os bichos em dúvida sobre se era ou não verdade. 
E – de repente – começou a chover convite para a tal festança. Quem convidava não 
dizia quem era, mas todos desconfiaram que a ideia vinha da rainha das selvas 
brasileiras, a onça, mandachuva que era. Todos os bichos foram convidados, 
garantindo-se que na ocasião seria abolida a ferocidade. Até a mãe-coruja, que de tão 
séria e sábia até óculos usava, foi convidada com os seus filhotes. 
Quanto às filhas do macaco, doidas para namorar e enfim casar, enfeitaram-se tanto 
e com tantas bugigangas que pareciam umas – é isso mesmo, pareciam umas 
verdadeiras macacas. E quem pensa que a cobra faltou por ser tão nojenta está 
enganado: apareceu fazendo salamaleques com o corpo escorregadio para chamar 
atenção.  
A noite estava toda iluminada por milhares de vagalumes, pela lua silenciosa e pelas 
estrelas úmidas. Quanto à orquestra, fiquem certos de que era da melhor qualidade: 
uma turma de tucanos encarregou-se de tocar em valsa os mais belos grunhidos da 
mata.  (Clarice Lispector- Doze lendas brasileiras. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.) 
 
 
No primeiro parágrafo do texto, lemos: “Foi assim”.  Que fato foi narrado a 
partir dessa confirmação? 
 
a) O início dos preparativos para a festança que se realizaria na floresta. 
b) A chegada dos filhotes da mãe-coruja. 
c) O ataque que a onça planejava fazer contra os bichos da floresta. 
d) Os preparativos para o casamento das filhas do macaco. 
 
 
QUESTÃO 02- (Cesgranrio)  
 
Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma 
verbal está errada: 

a) Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do 
homem. 
b) Podem provocar sérias lesões hepáticas, os defensivos agrícolas à base de DDT. 
c) Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os 
agrotóxicos. 
d) Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas 
clorados. 
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QUESTÃO 03 (IFSC)  

Assinale a alternativa CORRETA quanto à acentuação gráfica. 
 
a) Aquí dá muito cajú de maio a setembro. 
b) No rítmo em que andavamos, levaríamos toda a manhã para percorrer duas 
léguas. 
c) Para mantê-los saudáveis é melhor alimentá-los com legumes crus. 
d) Joel tinha os biceps mal definidos e o tórax exagerado para alguem tão baixo. 
 
 
QUESTÃO 04 (Cesgranrio)  
 
Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresente erro no que diz 
respeito à acentuação gráfica: 
 
a) pegada – sinonímia 
b) êxodo – aperfeiço 
c) álbuns – atraí-l 
d) redimí-la – grátis 
 

QUESTÃO 05 

O gerúndio, uma das formas nominais do verbo, está sendo utilizado de 
maneira adequada em todas as alternativas, exceto: 

 
a) A vida vai passando enquanto estamos ocupados fazendo planos. 
b) Eles estavam sorrindo, brincando e aproveitando o passeio no parque. 
c) Eu vou estar entrando em contato para estar resolvendo o problema. 
d) Ando procurando soluções para meus problemas. 
 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÕES DE 06 A 10 (VALOR 4,00 PONTOS POR QUESTÃO) 
 

QUESTÃO 6 
 
Considere os conjuntos:  A = {1, 4, 7}      e             B = {1, 3, 4, 5, 7, 8} 
É correto afirmar que: 
 
a) A  B 
b) A  B 

c) B  A 
d) B  A 
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QUESTÃO 7 
 
As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que se construíssemos 
uma linha entre a primeira árvore (A) de um trecho e a última árvore (B) 
conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das 
outras. 

 
 
De acordo com a imagem acima, que fração que representa a distância entre a 
primeira e a segunda árvore? 

a) 1/6 
b) 2/6 
c) 1/5 
d) 2/5 
 
 
QUESTÃO 8 
 
Na compra de um aparelho obtive desconto de 15% por ter feito o pagamento à 
vista. Se paguei R$ 102,00 reais pelo aparelho, qual era o seu preço original? 
 
a) 150,00 
b) 120,00 
c) 125,00 
d) 110,00 
 
 
QUESTÃO 9 
 
Um carregamento de 20 caixas, cada uma contendo 6 garrafinhas de 
refrigerante com capacidade de 200 ml, chegou no Armazém das Capacidades. 
Qual é a medida desse carregamento, em litros? 
 
a) 120 litros 
b 24 litros 
c) 240 litros 
d) 20 litros 
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QUESTÃO 10 
 
Se tenho 75 figuras, comprei mais 75, depois achei 25, perdi 50 e no final ganhei 25. 
Quantas figuras tenho ao total? 
a) 150 
b) 200 
c) 175 
d) 160 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÕES DE 11 A 20 (VALOR 6,00 PONTOS POR QUESTÃO) 

 
QUESTÃO 11 
 
Um motorista percebeu que o motor do veículo começou a falhar quando 
acelerava para uma retomada de velocidade. Nesse caso, uma das possíveis 
causas pode ser: 
 
a) a homocinética quebrada.  
b) o anel sincronizado gasto.  
c) o satélite e as planetárias trincadas.  
d) o injetor de combustível entupido.  
 
 
QUESTÃO 12 

No que se refere ao funcionamento de automóveis, o sistema de ignição de um 
automóvel é constituído por quatro partes principais:  

a) bobina, distribuidor, velas, caixa de câmbio 
b) bateria, motor, caixa de câmbio, velas 
c) bateria, bobina, distribuidor, velas 
d) distribuidor, velas, caixa de câmbio e pistão 
 
 
QUESTÃO 13 
 
O sistema de transmissão automotiva é composto de: 
 
a) motor, embreagem, caixa de mudança de marcha (Câmbio), eixo cardã e eixo 
traseiro, a ligação desses componentes também é conhecida como trem de força 
b) motor, câmbio, trem de força  
c) motor, embreagem, eixo cardã e eixo traseiro 
d) embreagem, câmbio, trem de força 
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QUESTÃO 14 
 
Os fluidos de corte são utilizados para facilitar a operação de usinagem de 
alguns materiais, como os metais. Estão entre suas funções: 
 
a) refrigerar, lubrificar, proteger as peças da oxidação 
b) limpar a região de usinagem, refrigerar 
c) substituir os óleos solúveis, lubrificar, refrigerar 
d) refrigerar, lubrificar, proteger as peças da oxidação e limpar a região de usinagem 
 
 
QUESTÃO 15  
 
Além da aplicação, os fluidos de corte também agregam outras vantagens em 
seu uso, como: 
 
a) Redução no consumo de energia; Diminuição da temperatura da peça e da 
ferramenta em trabalho (resfriamento); Melhor acabamento da superfície usinada. 
b) Redução da força e da potência exercidas pela máquina e necessárias ao corte; 
Redução no consumo de energia; Diminuição da temperatura da peça e da 
ferramenta em trabalho (resfriamento); Melhor acabamento da superfície usinada. 
c) Diminuição da temperatura da peça e da ferramenta em trabalho (resfriamento); 
Melhor acabamento da superfície usinada. 
d) Redução da força e da potência exercidas pela máquina e necessárias ao corte; 
Redução no consumo de energia; Diminuição da temperatura da peça e da 
ferramenta em trabalho (resfriamento). 
 
 
QUESTÃO 16 
 
Um condutor percebeu que o veículo não mantinha os pneus no solo quando 
desenvolvia velocidade em uma rodovia. Nesse caso, deverá verificar: 

  

a) a coroa e o pião  
b) o eixo cardã.  
c) os amortecedores.  
d) a árvore de manivela.  
 
 
QUESTÃO 17 

As luzes de advertência presentes no painel dos veículos automotores têm 
como função informar o estado dos sistemas do veículo ao condutor, e, com 
isso, facilitar a identificação de problemas. Considere os seguintes símbolos 
presentes nos painéis.  
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Se após dar a partida, essas luzes de advertência permanecerem acesas, é 
correto afirmar que existe problema ou falha nos sistemas: 

a). (I) Sistema de lubrificação; (II) Sistema de freios. 
b) (I) Sistema de arrefecimento; (II) Sistema de freios. 
c) (I) Sistema de lubrificação; (II) Sistema de injeção. 
d) (I) Sistema de arrefecimento; (II) Sistema de injeção. 
 
 
QUESTÃO 18 
 
Em um veículo que se desloca e opera em direção ofensiva: 
 
a) o cinto de segurança deve estar afivelado em manobras mais arriscadas, o veículo 
em perfeitas condições de uso, luzes, água e combustível, entre outras, 
inspecionados, mensalmente.  
b) as portas devem estar travadas e o passageiro deve manter os vidros laterais 
fechados ou com abertura, máxima, de 05 centímetros.  
c) manobras bruscas, como parada repentina ou mudanças de faixa de rolamento, 
não devem ser sinalizadas para dificultar a ação de meliantes ou condutores 
agressivos.  
d) o itinerário, deverá ser sempre o mesmo, criando uma rotina de trajeto, que leve ao 
reconhecimento do veículo pelas pessoas que circulam regularmente por estas vias.  

QUESTÃO 19 

Do ponto de vista da direção defensiva, um condutor responsável pode ser 
reconhecido quando: 

a) consegue fazer curva em segurança, mesmo quando acessa a curva em excesso 
de velocidade. 
b) demonstra toda sua habilidade ao dirigir sob intensa neblina, mantendo a mesma 
velocidade em que vinha dirigindo. 
c) dimensiona os riscos e age com cautela antecipadamente, mesmo que a situação 
tenha sido criada por outro usuário da via. 
d) acha que é seguro ao fazer ultrapassagem de outro veículo sobre pontes em uma 
rodovia. 
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QUESTÃO 20 
 
Caso um condutor note que o consumo de combustível aumentou consideravelmente 
em seu veículo, deverá providenciar a manutenção, pois a provável falha pode ser o  
a) anel sincronizado.  
b) eixo piloto.  
c) eixo homocinética.  
d) filtro de ar.  
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FOLHA DE RESPOSTAS 

Nome do candidato: 

 

  

Data de Nascimento:     Número Documento Identidade: 

              /                  /       

 

Emprego público pretendido:  

 

 

Assinatura do candidato:  
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