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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o poema de Cora Coralina a seguir e responda 
às questões de 1 a 8:

Mascarados

Saiu o Semeador a semear
Semeou o dia todo

e a noite o apanhou ainda
com as mãos cheias de sementes.

Ele semeava tranquilo
sem pensar na colheita

porque muito tinha colhido
do que outros semearam.

Jovem, seja você esse semeador
Semeia com otimismo
Semeia com idealismo

as sementes vivas
da Paz e da Justiça.

01. É CORRETO afirmar que o sentido da palavra 
“apanhou”, conforme está empregado no poema, é:

a) “pegou, alcançou”, pois se refere somente à 
chegada da noite.
b) “deu uma surra”, pois o poema trata da violência 
da noite nas grandes cidades.
c) “bateu, revidou”, pois o semeador não poderia 
deixar barato “apanhar” da noite.
d) “levou uma surra” da noite, que chegou 
violentamente sobre ele. 
________________________________________
02. É CORRETO afirmar que os termos “as mãos 
cheias de sementes” estão:

a) No singular, e o plural seria “a mão cheia de 
semente”.
b) No plural, e o singular seria “a mão cheia de 
semente”.
c) No singular, e o plural seria “as mão cheia de 
semente”.
d) No plural, e o singular seria “a mãos cheias de 
semente”. 
________________________________________
03.  Assinale a alternativa que apresenta termos que 
poderiam substituir as palavras “semeador, semear, 
semeou”, sem mudar o sentido dessas palavras no 
poema. 

a) Colhedor, colher, colheu.
b) Escavador, cavar, cavou.
c) Regador, regar, regou. 
d) Plantador, plantar, plantou. 
________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta um termo 
que significa o CONTRÁRIO da palavra “otimismo”, 
presente no poema.

a) Confiança.
b) Esperança.
c) Pessimismo.
d) Positivismo.
________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta a definição 
da palavra “otimismo”.

a) Disposição para ver as coisas pelo lado realista 
e esperar sempre que aconteça algum problema, 
inclusive nas situações mais difíceis.
b) Disposição para ver as coisas pelo lado bom e 
esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas 
situações mais difíceis.
c) Disposição para ver as coisas pelo lado ruim e 
esperar sempre que algo dê errado, principalmente 
nas situações mais fáceis de resolver.
d) Disposição para não querer ver as coisas como 
elas são e esperar sempre que algo ruim aconteça, 
mesmo nas situações mais tranquilas.
________________________________________
06. A respeito do termo “jovem”, empregado no 
poema, analise o que se afirma a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA.

I. O termo “jovem” está empregado no 
masculino no texto, se referindo somente a meninos.
II. O termo “jovem” está empregado no feminino 
no texto, se referindo somente a meninas.
III. O termo “jovem” está no gênero neutro, 
podendo se referir tanto a meninas quanto a 
meninos.

a) Somente a afirmativa III está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente a afirmativa I está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
07. De acordo com as próprias palavras do poema, 
a razão pela qual “o semeador semeava tranquilo, 
sem pensar na colheita”, é porque:

a) “a noite o apanhava ainda com as mãos cheias 
de sementes”.
b) “semeou o dia todo e a noite o apanhou ainda”.
c) “saía o Semeador a semear, semeou o dia todo”.  
d) “muito tinha colhido do que outros semearam”.
________________________________________
08. Assinale a alternativa que apresenta termos com 
sentido contrário ao das palavras “Paz” e “Justiça”, 
presentes no texto. 

a) Guerra e Progresso.
b) Injustiça e Liberdade.
c) Guerra e Injustiça.
d) Imparcialidade e União.
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QUESTÕES 09 A 14 - MATEMÁTICA
________________________________________

09. Dízimas periódicas são frações que não 
possuem resultado exato, e para seu uso no dia a 
dia precisam ser “arredondadas”. Qual das frações 
a seguir é uma dízima periódica?

a) 2/4.
b) 3/45.
c) (6+9)/40.
d) 20/100.
________________________________________
10. Qual o resultado da expressão 38,25 ÷ 2,5 ?

a) 153.
b) 45.
c) 7,65.
d) 15,3.
________________________________________
11. Os algarismos romanos, por mais que 
sejam complicados para se realizar operações 
matemáticas, ainda são utilizados como forma 
de enumerar itens, estando presentes em 
documentos oficiais. Quais alternativas apresentam 
corretamente a redação dos números 8, 24, 29 e 57, 
RESPECTIVAMENTE, em algarismos romanos?

a) VIII, XXIV, XXIX e LVII.
b) IIX, XXIII, XXIX e DVII.
c) VII, XXIIII, XXVIIII, DVII.
d) VIII, XXIV, XXIX e DVII.
________________________________________
12. Alexandre vai ao mercado comprar biscoitos. A 
embalagem grande contém três pacotes, contendo 
45 biscoitos ao todo. Outra embalagem, menor, 
possui apenas dois pacotes. Quantos biscoitos 
estão contidos na embalagem menor?

a) 15 biscoitos.
b) 25 biscoitos.
c) 30 biscoitos.
d) 35 biscoitos.
________________________________________
13. Qual dos números a seguir NÃO é um número 
racional?

a) 3,345268.
b) 1/3.
c) .
d) -2,5.
________________________________________
14. Qual é a quinta parte do triplo de 25?

a) 5.
b) 15.
c) 25.
d) 3.

QUESTÕES 15 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

15. Leia a seguinte análise sobre o resultado 
do primeiro turno da última eleição presidencial 
no Brasil e assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“Jair Bolsonaro foi o mais votado, com 46,03% dos 
votos, mas não conseguiu o mínimo para ganhar 
e disputará o segundo turno com _____________, 
que conseguiu 29,28% dos votos. Ciro Gomes foi 
o terceiro mais votado no Brasil, com 12,47%. Foi 
seguido por Geraldo Alckmin com apenas 4,76%, 
tirando da jogada o PSDB, partido que esteve 
disputando a liderança nas últimas quatro eleições 
presidenciais”. 
(Gazeta do Povo, 05/10/2018, com adaptações).

a) Dilma Rousseff.
b) Fernando Haddad.
c) Luiz Inácio Lula da Silva.
d) Marina Silva.
________________________________________
16. Em relação à formação da sociedade brasileira, 
considere a explicação a seguir e assinale a 
alternativa que apresenta o conceito a que se refere.

“Trata-se basicamente do processo de mistura 
entre etnias humanas, gerando indivíduos com 
características físicas mescladas. Chama-se de 
mestiço o indivíduo que nasce a partir desse 
processo. É graças a isso que se pode afirmar que 
há múltiplas identidades culturais no Brasil”. 
(Portal Todo Estudo, com adaptações).

a) Ecologia.
b) Globalização.
c) Miscigenação.
d) Nacionalismo.
________________________________________
17. Analise as opções a seguir e assinale a que 
contém, respectivamente, o nome das capitais dos 
seguintes estados brasileiros: Paraná, Mato Grosso 
e Goiás.

a) Curitiba, Cuiabá e Goiânia.
b) Londrina, Cuiabá e Boa Vista.
c) Curitiba, Campo Grande e Porto Velho.
d) Londrina, Campo Grande e Belo Horizonte.
________________________________________
18. Dentre os países sul-americanos indicados 
a seguir, assinale o que NÃO faz fronteira com o 
Brasil.

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Chile.
d) Paraguai.
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19. Considere a definição a seguir e assinale a 
alternativa que indica do que se trata.

“É a ciência que estuda as relações entre os seres 
vivos e o ambiente em que estes vivem.”

a) Camada de Ozônio.
b) Desenvolvimento Sustentável.
c) Ecologia.
d) Globalização.
________________________________________
20. O Estatuto do Idoso foi instituído no Brasil com 
o propósito de regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade:

a) Igual ou inferior a sessenta anos.
b) Superior a oitenta anos.
c) Igual ou superior a sessenta anos.
d) Inferior a oitenta anos.
________________________________________
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica 
as infrações de trânsito de acordo com o risco 
oferecido à segurança de pedestres, condutores 
e passageiros. Da mesma forma, cada tipo de 
infração tem, como consequência, uma penalidade, 
que também varia de acordo com a gravidade 
do que foi cometido. Assinale a alternativa que 
apresenta todas as penalidades de trânsito:

a) Advertência por escrito, multa, suspensão do 
direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de 
Habilitação, cassação da Permissão para Dirigir, 
frequência obrigatória em curso de reciclagem.
b) Multa, cassação, apreensão do veículo, 
frequência em curso de reciclagem.
c) Advertência por escrito e multa.
d) Advertência por escrito, multa e suspensão do 
direito de dirigir.
________________________________________
22. Assinale a alternativa que define Segurança do 
Trabalho:

a)  A  Segurança  do Trabalho é a paralisação 
motivada por ato de autoridade pública, 
promulgação de lei ou ato normativo que 
impossibilite a continuação da atividade.
b) A Segurança do Trabalho pode ser entendida 
como os conjuntos de medidas que são adotadas 
visando minimizar os acidentes de trabalho, 
doenças ocupacionais, bem como proteger 
a integridade e a capacidade de trabalho do 
trabalhador.

c) A Segurança do Trabalho refere-se à definição 
de normas e regras da organização, direitos e 
deveres do trabalhador, recursos contra decisões 
arbitrárias e um clima democrático.
d) Todas as alternativas estão corretas.
________________________________________
23. Existem procedimentos que, quando praticados 
conscientemente, ajudam a evitar acidentes. 
Podemos chamar estes procedimentos de Método 
Básico da Prevenção de Acidentes e aplicá-los em 
qualquer atividade no dia a dia. Podemos aplicá-los, 
também, no ato de dirigir, desde que conheçamos 
os fatores que mais levam à ocorrência de um 
acidente. Assinale a alternativa que descreve esse 
método:

a) Agir com conhecimento e estudar o trajeto que 
vai percorrer com antecedência.
b) Pensar e ter responsabilidade são os princípios 
básicos de prevenção de acidentes.
c) Ver, pensar e agir com conhecimento, rapidez 
e responsabilidade, são os princípios básicos de 
qualquer método de prevenção de acidentes.
d) Ver, dirigir, agir com rapidez são os princípios 
básicos de qualquer método de prevenção de 
acidentes.
________________________________________
24. De acordo com o CTB, quem usar qualquer 
veículo para, deliberadamente, interromper, 
restringir ou perturbar a circulação na via sem 
autorização do órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre ela estará cometendo uma 
infração e sofrerá uma penalidade. De acordo com 
o texto, assinale a alternativa CORRETA sobre 
está situação:

a) Infração grave, penalidade - suspensão do 
direito de dirigir e medida administrativa leve. 
b) Infração gravíssima e multa (5 vezes). 
c) Infração grave, penalidade – multa (dez vezes) 
e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, 
medida administrativa – remoção do veículo.
d) Infração – gravíssima, penalidade - multa (vinte 
vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 
(doze) meses; Medida administrativa - remoção do 
veículo.
________________________________________
25. Você está conduzindo um veículo em uma via 
pública e visualiza que algumas crianças estão 
fazendo a travessia da via. Você, como condutor 
do veículo, deve:

a) Buzinar e continuar na mesma velocidade.
b) Parar o veículo, dando preferência às crianças 
até que a travessia seja concluída.
c) Diminuir a velocidade e dar um leve toque na 
buzina.
d) Continuar na mesma velocidade, pois seu 
veículo tem a preferencial.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 28/01/2019.

26. Analise com atenção as Placas de Advertência 
a seguir e assinale a alternativa que apresenta na 
mesma sequência o significado das placas.

a) Estreitamento de pista, Sentido duplo, Início de 
pista dupla, Área em desmoronamento.
b) Ponte estreita, Mão dupla adiante, Fim de pista 
dupla, Pista escorregadia.
c) Ponte estreita, Mão dupla adiante, Pista dividida, 
Área em desmoronamento.
d) Estreitamento de pista ao centro, Sentido Duplo, 
Pista dividida, Área perigosa.
________________________________________
27. Você está conduzindo seu veículo em uma via 
urbana e depara-se com um acidente de trânsito com 
vítima. Nesse caso, o que deve ser feito?

a) Se a vítima for motociclista, retirar o capacete para 
poder atendê-lo.
b) Movimentar e chocalhar a vítima para verificar seu 
estado vital. 
c) Tentar falar com a vítima de forma calma, verificando 
seu estado de consciência.
d) Oferecer líquido para a vítima para que esta se 
acalme.

28. Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE as lacunas:
A ultrapassagem de outro veículo 
em movimento deverá ser feita pela 
__________________ e certificar-se que dispõe 
de ______________________ suficiente e que a 
______________ permite fazê-lo com segurança.

a) Esquerda – espaço – visibilidade.
b) Direita – velocidade – visibilidade.
c) Esquerda – velocidade – tempo.
d) Direita – luz – pista de rolamento.
________________________________________
29. O que deve ser feito em caso de incêndio 
conforme a NR 23?

a) Acionar o sistema de alarme.
b) Chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros.
c) Desligar máquinas e aparelhos elétricos.
d) Todas as alternativas estão corretas.
________________________________________
30. Os veículos têm partes do motor que são 
responsáveis pela injeção de combustível na 
admissão do motor. Um motor possui 2 (dois) 
tipos de peças: as fixas e as móveis. Assinale a 
alternativa em que todas as peças citadas são as 
consideradas fixas.

a) Pistões, bielas, virabrequim.
b) Bloco de cilindros, o cabeçote e o cárter.
c) Válvulas, pistões e cabeçote.
d) Bloco de cilindros, cárter, e válvulas. 


