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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 a biografia de Cora Coralina a seguir e responda 
às questões de 1 a 8: 

Você sabe quem foi Cora Coralina? Cora Coralina 
está entre os nomes mais populares da poesia 
brasileira. Sua obra vem ganhando cada vez 
mais destaque e admiradores, que fazem com 
que os versos da poeta goiana ganhem projeção 
e a atenção de estudiosos da palavra. É comum 
encontrar textos de Cora Coralina compartilhados 
nas diversas redes sociais, fato que comprova a 
atemporalidade de sua poesia.
O nome curioso na verdade é pseudônimo de Ana 
Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Cora nasceu 
na cidade de Goiás, então Goiás Velho, no dia 20 de 
agosto de 1889 e, embora seus primeiros escritos 
datem de sua adolescência, a poeta tornou-se 
conhecida do grande público aos setenta anos de 
idade.
Quando teve seu primeiro livro publicado pela 
renomada Editora José Olympio, Cora Coralina 
remeteu alguns exemplares para diversos escritores, 
entre eles Carlos Drummond de Andrade, com 
quem trocaria, durante anos, correspondências. 
Foi por intermédio do poeta que a poesia de Cora 
Coralina ganhou projeção nacional; Aninha deixou 
de ser apenas uma doceira do interior do Brasil e 
tornou-se uma importante voz literária.

Texto adaptado do Portal Escola Educação.

01. A partir das informações presentes no texto, 
é possível afirmar que Cora Coralina foi:

a) Amiga de Carlos Drummond de Andrade, também 
poeta, que morreu sem ter sua obra conhecida. 
b) Uma poeta goiana que se tornou uma importante 
voz literária no Brasil.
c) Apenas uma doceira do interior do Brasil que 
faleceu aos setenta anos de idade.
d) Amiga íntima de Ana Lins dos Guimarães Peixoto 
Bretas. 
________________________________________
02. O ponto de interrogação utilizado após a primeira 
frase do texto “Você sabe quem foi Cora Coralina?” 
indica que se trata de: 

a) Uma grande ironia por parte da poeta.
b) Uma exclamação redundante por parte do autor 
do texto.
c) Uma reticência quanto à informação dada.
d) Uma pergunta voltada ao leitor do texto.
________________________________________
03. Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE o sentido da palavra “populares”, 
presente na frase “Cora Coralina está entre os 
nomes mais populares da poesia brasileira”.

a) Que desagrada ao povo, que vai contra o desejo 
e as expectativas da população.
b) Que não é aceito pelo povo, despertando a 
rejeição da sociedade.
c) Muito conhecido por todos, que desperta a 
simpatia e o afeto do povo.
d) Vulgar, incomum, que leva à insatisfação popular.
________________________________________
04. Na frase “textos de Cora Coralina compartilhados 
nas diversas redes sociais”, vemos o emprego 
correto dos termos no plural. Assinale a alternativa 
que apresenta uma frase que NÃO emprega 
corretamente o plural, de acordo com a norma 
padrão da Língua Portuguesa. 

a) Os menino e as menina saiu.
b) Os meninos saíram.
c) Os meninos e as meninas saíram.
d) O menino saiu.
________________________________________
05. A respeito do termo “nacional”, presente na frase 
“Cora Coralina ganhou projeção nacional”, analise 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo se refere à nação, no caso, à nação 
brasileira.
II. O termo está no singular, pois o plural seria 
“nacionais”.
III. O termo se refere a todas as nações, 
significando o mesmo que “internacional”.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
________________________________________
06. Na frase “É comum encontrar textos de Cora 
Coralina compartilhados nas diversas redes sociais, 
fato que comprova a atemporalidade de sua poesia.” 
O termo “fato” se refere: 

a) Ser comum encontrar textos de Cora Coralina 
compartilhados nas diversas redes sociais.
b) Cora ter nascido na cidade de Goiás, então Goiás 
Velho.
c) Cora ter nascido na cidade de Goiás, no dia 20 
de agosto de 1889. 
d) Cora Coralina ter remetido alguns exemplares de 
seu livro para diversos escritores. 
________________________________________
07. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE 
sinônimos, ou termos com significado parecido, 
para o termo “admiradores”, presente no texto.

a) Indiferente, oposto.
b) Obcecado, ídolo.
c) Admirados, rejeitados.
d) Fãs, apreciadores. 



2

08. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o uso 
do acento agudo empregado na palavra “público”.

a) O acento agudo marca que a palavra deve ser 
pronunciada com a primeira sílaba forte.
b) A palavra “público”, com acento, é pronunciada 
de forma diferente da palavra “publico”, sem acento.
c) A palavra “público”, com acento, tem sentido 
diferente da palavra “publico”, sem acento, que 
significa o ato de publicar, em “eu publico um livro”. 
d) O acento gráfico não faz nenhuma diferença 
nesse caso, sendo uma mera questão estética da 
Língua Portuguesa. 
________________________________________
QUESTÕES 09 A 14 - MATEMÁTICA

09. Em Matemática, podemos considerar a 
existência de diferentes conjuntos numéricos, 
alguns estão inseridos dentro de grupos maiores, 
outros são completamente diferentes uns dos 
outros. Sobre os conjuntos dos Números Naturais 
e Números Inteiros, assinale a alternativa correta:

a) Todos os números Inteiros são Naturais.
b) Não existe um número Natural que é Inteiro.
c) O conjunto dos Números Inteiros é formado por 
todos os Números Naturais, exceto o zero e todos 
os números negativos.
d) Todos os números Naturais são Inteiros.
________________________________________

10. Partes de um todo podem ser escritas como 
frações. Qual das frações a seguir representa uma 
maior parte de um inteiro?

a) 7/15.
b) 4/7.
c) 4/6.
d) 9/16.
________________________________________

11. Um recipiente contém 1 litro de água. Se 
adicionarmos 20 ml, qual será o volume final dentro 
do recipiente?

a) 1,2 litros.
b) 3 litros.
c) 1,02 litros
d) 1,002 litros
________________________________________

12. A expressão  pode ser 
simplificada para:

a) 2.
b) 2/4.
c) 1.
d) 3.

13. Em uma promoção de uma livraria, todos 
os livros estavam sendo vendidos pelo mesmo 
preço. Juliana comprou 4 livros e pagou R$64,00. 
Se Carlos comprou 7 livros, quanto ele pagou por 
todos eles?

a) R$ 112,00 .
b) R$ 16,00 .
c) R$ 36,00 .
d) R$ 128,00 .
________________________________________
14. Um terreno retangular possui largura de 
20m e área total 300m². Qual a medida de sua 
profundidade?

a) 9m.
b) 30m.
c) 15m.
d) 130m.
________________________________________
QUESTÕES 15 A 20  - CONHECIMENTOS GERAIS

15. Leia a seguinte reportagem, a respeito de uma 
personalidade política que influenciou as últimas 
eleições presidenciais brasileiras, e assinale a 
alternativa que indica de quem se trata.

“Com uma campanha de poucas aparições públicas 
e com apenas oitocentos reais em gastos declarados 
à Justiça Eleitoral, este candidato à presidência 
ficou em sexto lugar na corrida presidencial, à frente 
de nomes como Marina Silva, Henrique Meirelles e 
Alvaro Dias. Ele é deputado federal e, neste ano, 
se candidatou pela primeira vez à presidência, mas 
passou a maior parte da campanha no alto de um 
monte no Rio de Janeiro, em jejum e oração”. 

(G1, 08/10/2018, com adaptações).

a) Cabo Daciolo.
b) Jair Bolsonaro.
c) Guilherme Boulos.
d) João Amoêdo.
________________________________________
16. Considere o trecho a seguir e assinale a 
alternativa que contém o termo que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“Criado para ser um instrumento de avaliação do 
Ensino Médio, o _______ é hoje o passaporte 
de acesso ao Ensino Superior para milhares de 
estudantes brasileiros. Em algumas edições, a prova 
foi marcada por polêmicas, como o furto do caderno 
dentro da gráfica e o vazamento de questões. Em 
2012, por exemplo, não houve nenhum problema 
grave de logística, mas supostas falhas na correção 
das redações causaram críticas ao teste. Textos com 
receita de macarrão instantâneo e hino de futebol 
receberam pontuação considerada razoável”. 

(Portal Terra, com adaptações)
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a) Enem.
b) Pisa.
c) MEC.
d) ProUni.
________________________________________
17. Analise as alternativas a seguir e assinale a 
que NÃO indica um país localizado no continente 
sul-americano.

a) Argentina.
b) Brasil.
c) Chile.
d) México.
________________________________________
18. Examine a explicação a seguir e assinale a 
alternativa que melhor apresenta o assunto central 
abordado.

“São notícias falsas publicadas por veículos de 
comunicação como se fossem informações reais. 
Esse tipo de texto, em geral, é feito e divulgado 
com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou 
prejudicar uma pessoa ou grupo e tem um grande 
poder viral, isto é, espalha-se rapidamente”. 

(Brasil Escola, com adaptações).

a) Blogs.
b) Fake news.
c) Internet.
d) WhatsApp.
________________________________________
19. Com base na Lei Orgânica do Município de 
Guarapuava, o governo municipal é constituído 
pelos poderes legislativo e executivo. Assinale a 
alternativa que indica o órgão que exerce o poder 
legislativo municipal.

a) Câmara Municipal.
b) Prefeitura.
c) Comissões Populares.
d) Polícia Militar.
________________________________________
20. Analise as alternativas a seguir e assinale a 
que NÃO indica um município que faz fronteira 
com o Município de Guarapuava.

a) Pinhão.
b) Turvo.
c) Prudentópolis.
d) Palmas.
________________________________________
QUESTÕES 21 A 30  - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. Não seguir as instruções de segurança ou 
ignorá-las pode resultar em ferimentos ou morte. 
É responsabilidade do operador certificar-se de 
que sejam tomadas as medidas de segurança e 
cuidados adequados. As alternativas a seguir se 

referem a esses cuidados, EXCETO:

a) Na realização de carregamentos espere o 
caminhão com a caçamba levantada.
b) A abertura da tampa do líquido arrefecedor deve 
ser realizada com o motor parado.
c) Nunca suba ou desça numa máquina em 
movimento. 
d) Não movimente carga por cima da cabeça de 
pessoas ou sobre cabinas de caminhões. 
________________________________________
22. De acordo com o texto da NR 18, as máquinas 
e os equipamentos devem ter dispositivo de 
acionamento e parada localizado de modo que 
não acarrete riscos adicionais.
Sobre este dispositivo, as afirmativas a seguir 
estão corretas, EXCETO:

a) Não se localize na zona perigosa da máquina ou 
do equipamento.
b) Possa ser desligado em caso de emergência 
apenas pelo operador.
c) Não possa ser acionado ou desligado 
involuntariamente.
d) Seja acionado ou desligado pelo operador na 
sua posição de trabalho.
________________________________________
23. O pó químico de Fosfato de Monoamônico 
é largamente utilizado nos Estados Unidos e na 
Europa por não ser nocivo à saúde. É um agente 
extintor indicado para combater quais classes de 
incêndio?

a) Classe A.
b) Classe B.
c) Classe C.
d) Todas as alternativas estão corretas.
________________________________________
24. O Art. 144 do Código de Trânsito Brasileiro 
diz: “O trator de roda, o trator de esteira, o trator 
misto ou o equipamento automotor destinado à 
movimentação de cargas ou execução de trabalho 
agrícola, de terraplenagem, de construção ou de 
pavimentação só podem ser conduzidos na via 
pública por condutor habilitado nas categorias C, 
D ou E.” 

Para habilitar-se nas categorias D e E, o candidato 
deverá preencher alguns critérios, assinale a 
alternativa INCORRETA quanto à habilitação:

a)  Ser maior de 21 anos.
b) Estar habilitado no mínimo há três anos na 
categoria B, ou no mínimo há dois anos na categoria 
C, quando pretender habilitar-se na categoria D.
c) Estar no mínimo há um ano na categoria C, 
quando pretender habilitar-se na categoria E.
d) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima ou ser reincidente em infrações médias 
durante os últimos doze meses.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 28/01/2019.

25. As figuras a seguir fazem parte dos instrumentos 
do painel da máquina:
  
    Figura 1.                            Figura 2.
 

 Assinale a alternativa com a interpretação 
CORRETA das figuras 1 e 2, respectivamente:
                                               
a) Pressão e Filtro.
b) Partida do motor e Líquido arrefecedor.
c) Freio de estacionamento e Líquido arrefecedor.
d) Ligado e fusível.
________________________________________
26. O uso do Equipamento de Proteção individual 
é indispensável para a segurança do operador de 
retroescavadeira.
Quais destes EPIs devem ser utilizados pelo 
operador?

a) Protetor Auditivo.
b) Cinturão de Segurança com Talabarte.
c) Protetor facial para proteção da face contra 
impactos de partículas volantes.
d) Respirador de fuga.
________________________________________
27. Constitui infração de trânsito a inobservância de 
qualquer preceito do código de transito brasileiro, 
sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas 
administrativas indicadas em cada artigo, além 
das punições (Art. 161). Quais dessas infrações a 
seguir são consideradas faltas gravíssimas?

a) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional 
de Habilitação vencida há mais de trinta dias.
b) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto 
de segurança, conforme previsto no art. 65.
c) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança.
d) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 
substâncias.

28. Antes de iniciar qualquer escavação, o operador 
deve ter total compreensão da tarefa que espera 
realizar, após isso é hora de fazer o ajuste para a 
escavação real.

Analise os itens a seguir:

I. Abaixe os estabilizadores e a carregadeira 
frontal semi abaixada.
II. Ao começar uma escavação, faça o primeiro 
corte de cada seção profundo.
III. Estenda a lança, o braço da caçamba e a 
caçamba para fora, para longe do operador.
IV. Os dentes da caçamba devem estar em um 
ângulo de entrada de 30° ao 45°.

 Assinale a alternativa que representa apenas as 
operações CORRETAS:

a) Somente o item I.
b) Somente os itens II e IV.
c) Somente os itens III e IV.
d) Somente os itens II e III.
________________________________________
29. O operador de retroescavadeira deve seguir 
algumas instruções para sua segurança. Para subir 
e descer da máquina o operador deve se atentar a 
algumas regras a seguir, EXCETO:

a) Use três pontos de apoio.
b) Fique de frente para a máquina quando estiver 
subindo.
c) Desça ou suba da máquina somente por onde 
existam degraus.
d) Fique de costas para a máquina ao descer.
________________________________________
30. No transporte de materiais com a parte da 
frente da retroescavadeira, ou seja, a caçamba do 
carregador frontal, o operador deve manter uma 
altura em relação ao solo. A altura recomendada 
deve ser de:

a) Aproximadamente 1,5m do solo.
b) Aproximadamente 1,0m do solo.
c) Aproximadamente 40cm do solo.
d) Aproximadamente 95cm do solo.


