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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



1

QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o seguinte poema, escrito por Carlos Drummond 
de Andrade, para responder às questões a seguir.

“Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,

você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,

mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre”

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
interpretação CORRETA sobre a ideia central do 
poema.

a) Todos os anos são iguais, independentemente 
das boas intenções.
b) A existência de um Ano Novo depende apenas do 
querer de Deus.
c) A existência de um novo tempo depende da 
iniciativa do indivíduo.
d) As pessoas precisam parar de acreditar que um 
Ano Novo é possível.
_________________________________________
02. Logo no início do poema, o autor escreve 
sobre como “ganhar um Ano Novo”. Marque a 
alternativa que melhor explica o uso do termo “um” 
antes de “Ano Novo” nessa frase.

a) As dicas do poeta são gerais, isto é, servem para 
qualquer “Ano Novo”.
b) O poeta trata o assunto com desprezo, pois não 
gosta desses tipos de festividade.
c) Fica claro que a reflexão do autor serve apenas 
para os seus leitores mais idosos.
d) O autor dá conselhos que valem para este ano, 
mas não para o ano seguinte.
_________________________________________
03. Em seu diálogo com o leitor, no terceiro verso, 
o poeta usa a expressão “meu caro”. Assinale a 
alternativa que NÃO contém um sinônimo de “caro”, 
de acordo com o contexto do poema.

a) Detestado.
b) Estimado.
c) Prezado.
d) Querido.
_________________________________________
04. No quarto verso do poema, o autor argumenta 
que, “ganhar um Ano Novo” é preciso “merecê-lo”. 
Assinale a alternativa que indica a que se refere o 
termo “lo”, em “merecê-lo”.

a) Meu caro.
b) Este nome.
c) Que mereça.
d) Um Ano Novo.

05. Considere atentamente os versos a seguir, 
extraídos do poema “Canção”, de Cecília Meireles, 
para responder às próximas questões.

“Pus o meu sonho num navio
e o navio em cima do mar;

- depois, abri o mar com as mãos,
para o meu sonho naufragar”.

Marque a alternativa que indica uma palavra utilizada 
no poema que está no plural.

a) Pus.
b) Mãos.
c) Sonho.
d) Naufragar.
_________________________________________
06. Em relação ao gênero das palavras do 
poema, assinale a alternativa que contém um termo 
no feminino.

a) Mar.
b) Mãos.
c) Navio.
d) Sonho.
_________________________________________
07. O texto de Cecília Meireles se conclui com 
o verbo “naufragar”. Analise as opções a seguir e 
assinale a que NÃO indica um possível significado 
desse verbo, de acordo com o contexto do poema.

a) Afundar.
b) Desaparecer.
c) Fracassar.
d) Ressuscitar.
_________________________________________
08. No primeiro verso do poema, a autora afirma 
que pôs o seu “sonho num navio”. Em relação ao 
termo “num”, de acordo com o contexto do poema, 
pode-se dizer que:

a) É formado a partir da junção dos termos “em” e 
“um”.
b) É um modo coloquial e informal de expressar 
negação.
c) Embora esteja errado, foi usado de propósito pela 
autora.
d) Trata-se de um erro ortográfico cometido por 
poetas dessa época.
_________________________________________
QUESTÕES 09 A 14 - MATEMÁTICA

09.Qual das afirmações a seguir é VERDADEIRA?

a) Os números Reais são Racionais.
b) Os números Racionais são aqueles que não 
podem ser negativos.
c) Os números Racionais são, necessariamente, 
Reais.
d) Todos os números Racionais são Inteiros.
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10. Qual o resultado da expressão ?

a) 1.
b) 2.
c) 5.
d) 7.
_________________________________________
11.O triplo de um número, adicionado 5, é igual a 17. 
Qual é este número?

a) 4.
b) 5.
c) 6.
d) 7.
_________________________________________
12. Alguns documentos oficiais utilizam 
algarismos romanos para numerar itens. Em um 
documento desses, lê-se o número XLIV. Qual 
número este representa?

a) 28.
b) 44.
c) 64.
d) 66.
_________________________________________
13. Qual é a área da metade de um círculo de 5 
cm de raio? (Considere π=3,14)

a) 15,7 cm²
b) 39,25 cm².
c) 78,5 cm².
d) 157cm².
_________________________________________
14. Uma caixa contém 8 doces. Quantas dessas 
caixas, no mínimo, uma professora precisaria 
comprar para distribuir um doce para cada um de 
seus 75 alunos?

a) 7 caixas.
b) 8 caixas.
c) 9 caixas.
d) 10 caixas.

_________________________________________
QUESTÕES 15 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

15. Nas últimas eleições brasileiras, ocorridas 
no ano passado, Jair Bolsonaro foi eleito o trigésimo 
oitavo Presidente do Brasil. Assinale a alternativa 
que NÃO indica um dos nomes que concorreram à 
Presidência da República nas eleições de 2018.

a) Ciro Gomes.
b) Fernando Haddad.
c) Luiz Inácio Lula da Silva.
d) Marina Silva.

16. A dimensão territorial do Estado do Paraná 
é de aproximadamente duzentos mil quilômetros 
quadrados. Considere as alternativas a seguir e 
marque a que indica um país que possui um território 
MENOR do que o do Paraná.

a) Argentina.
b) China.
c) Estados Unidos.
d) Portugal.
_________________________________________
17. Leia a definição a seguir, a respeito de um 
importante dispositivo tecnológico da atualidade, e 
assinale a alternativa que indica do que se trata.

“É uma espécie de computador portátil, de fina 
espessura e com tela sensível ao toque. É um 
dispositivo prático, com uso semelhante a um 
computador portátil convencional, sendo, porém, 
destinado mais para fins de entretenimento que para 
uso profissional. Devido ao formato e à praticidade 
do uso da tela com os dedos, é muito usado para 
navegar na internet, para a leitura de livros, jornais e 
revistas e para visualização de fotos e vídeos”.

(Portal Significados, 22/03/12, com adaptações).

a) Google.
b) Netflix.
c) Tablet.
d) WhatsApp.
_________________________________________
18. De acordo com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, a criança e o adolescente têm 
determinados direitos, por serem pessoas humanas 
em processo de desenvolvimento. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta um desses direitos.

a) Dignidade.
b) Rebeldia.
c) Liberdade.
d) Respeito.
_________________________________________
19. O Estatuto do Idoso estabelece que a 
liberdade é um dos direitos assegurados aos idosos. 
Com base no texto dessa lei, marque a alternativa 
que NÃO apresenta um dos aspectos que envolvem 
o direito à liberdade.

a) Crença e culto religioso.
b) Participação em atos ilícitos.
c) Opinião e expressão.
d) Prática de esportes e de diversões.
_________________________________________
20. De acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a população 
do Município de Honório Serpa é estimada em 
aproximadamente:
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a) 5.300 habitantes.
b) 53.000 habitantes.
c) 530.000 habitantes.
d) 5.300.000 habitantes.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
21. Coloque V para VERDADEIRO  e F para 
FALSO nas afirmativas a seguir sobre a NBR 9735 e 
em seguida assinale a alternativa CORRETA.

(  )  Considera-se Equipamento de Proteção 
Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de 
uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado 
à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 
segurança e a saúde no trabalho. 
(      )   O EPI é uma obrigatoriedade para o transporte 
de produtos perigosos. 
(      )A NBR 9735 da ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas determina o EPI para cada produto 
perigoso classificado na relação de produtos da Res 
420/04 da ANTT – Agência Nacional de Transporte 
Terrestres. 
(      )Todo o equipamento de proteção individual (EPI) 
deve apresentar, em caracteres indeléveis e bem 
visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, 
o lote de fabricação e o número de Certificado de 
Aprovação (CA), ou, no caso de EPI importado, o 
nome do importador, o lote de fabricação e o número 
do CA. 

a) V – F – F – V.
b) V – V – V – V.
c) F – F – F – F.
d) V – V – V – F.
_________________________________________
22. Assinale a alternativa CORRETA de acordo 
com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), sobre 
as  normas gerais de circulação e conduta. Quando 
uma pista de rolamento comportar várias faixas de 
circulação no mesmo sentido, o trânsito de veículos 
nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá 
às seguintes normas:

a) As da direita, destinadas a ultrapassagens.
b) As da esquerda, destinadas ao deslocamento dos 
veículos mais lentos.
c) As da direita, destinadas ao deslocamento dos 
veículos mais lentos e de maior porte.
d)  As da direita, destinadas à ultrapassagem e ao 
deslocamento dos veículos de maior velocidade.
_________________________________________
23. Os códigos de ética, tanto o federal quanto 
os municipais, são um conjunto de normas que 
dizem respeito à conduta dos servidores dentro 
de seu serviço. Os códigos informam os princípios 
e deveres dos servidores públicos. João passou 
em um concurso público e solicitou a você que o 
orientasse sobre a conduta dele no serviço Público.

Analise as afirmativas a seguir e em seguida assinale 
a alternativa CORRETA a respeito dos princípios e 
deveres dos servidores públicos:

I. É proibido ao servidor público referir-se de 
forma depreciativa em informações, pareceres ou 
despachos, a autoridade e atos da Administração, 
podendo, porém, em trabalho escrito e assinado, 
tecer críticas doutrinárias a respeito da organização 
do trabalho.
II. Os servidores devem atender prontamente 
as requisições em favor da Fazenda Pública e a 
expedição de certidões.
III. Os servidores devem agir com imparcialidade 
e devem dar tratamento diferenciado a alguma 
organização quando privada.
IV. Os servidores não poderão aceitar presente ou 
item de valor de qualquer pessoa ou instituição em 
busca de benefícios, nem realizar atividades não 
reguladas ou permitidas pelo órgão do servidor.

a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Somente a afirmativa IV está correta.
_________________________________________
24. Estamos vivenciando nos dias atuais várias 
cenas de brigas no trânsito brasileiro e muitas 
vezes, deixamos de ser coerentes com a postura de 
cidadão que exigimos do outro. Com base nas regras 
estabelecidas pelo CTB, a busca pela qualidade 
de vida no trânsito apoia-se no trabalho para 
garantir a cidadania e ser cidadão é:

Assinale a alternativa  CORRETA.

a) Cumprir meus direitos, e valorizar a sinalização de 
trânsito e ter uma família. 
b) Ter um bom trabalho, ter higiene, e possuir um 
veículo.
c) Valorizar as diversas culturas presentes no Brasil 
e desenvolver atitude de solidariedade em relação 
às pessoas.
d) Ter Deslocamentos rápidos e seguros;Controle 
dos índices de poluição.
_________________________________________
25. Os óleos lubrificantes foram introduzidos 
nos motores a combustão interna e nos sistemas de 
transmissão visando principalmente diminuir o atrito. 
Você sabe diferenciar os três tipos de óleo presentes 
no mercado e como são feitos?

Analise as afirmativas a seguir e  assinale a 
alternativa CORRETA a respeito de óleos lubrificantes 
automotivos:

I. Os óleos minerais são feitos diretamente a partir 
do refino do petróleo. São os mais baratos e comuns 
no mercado.
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II. Os óleos sintéticos são criados em laboratórios, 
podem proporcionar aumento da vida útil do motor e 
maior desempenho.
III. Os óleos semissintéticos são feitos diretamente 
a partir do refino do petróleo. São os mais baratos e 
comuns no mercado.
IV. Os óleos semissintéticos são uma mistura de 
lubrificante mineral com sintético. Nos dias de hoje, 
a maioria dos motores automotivos usam óleos 
semissintéticos ou sintéticos.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas  II e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
_________________________________________
26. Você está conduzindo um veículo e no 
percurso avista placas de sinalização viárias. Analise 
as placas a seguir e assinale a alternativa que contém 
a sequência CORRETA do significado de cada uma 
delas, da esquerda para direita:
  

    

a) Pista sinuosa à esquerda, Ponte estreita, e 
Junções sucessivas contrárias primeiro à esquerda.
b) Curva acentuada primeiro à esquerda, Pista 
estreita ao centro e Entroncamento oblíquo primeiro 
à esquerda. 
c) Pista sinuosa à direita, Ponte estreita e Junções 
sucessivas contrárias primeiro à direita.
d) Curva acentuada e escorregadia, Estreitamento 
de pista ao centro e Junções sucessivas contrárias 
primeiro à esquerda. 
_________________________________________
27. Direção defensiva ou direção segura é a 
melhor maneira de dirigir e de se comportar no 
trânsito, porque ajuda a preservar a vida, a saúde e 
o meio ambiente. A direção defensiva possui cinco 
elementos que são essenciais para uma boa conduta 
no trânsito. Assinale a alternativa CORRETA, de 
acordo com estabelecido pelo CTB.

a) Habilidade,  Perícia, Dirigibilidade, Atenção e 
Previsão.
b)  Perícia, Inteligência, Previsão, Dirigibilidade e 
Habilidade
c) Conhecimento, Atenção, Previsão, Decisão e 
Habilidade.
d) Conhecimento, Perícia, Atenção, Decisão e 
Inteligência.

28. A NBR 9735 da ABNT – Associação Brasileira 
de Normas Técnicas determina o EPI para cada 
produto perigoso classificado na relação de produtos 
da Res 420/04 da ANTT – Agência Nacional de 
Transportes Terrestres. Assinale a alternativa 
CORRETA.

a)  No caminhão-trator os dispositivos de fixação do 
extintor devem situar-se sobre a plataforma, junto à 
cabina do veículo.
b) Todos os dispositivos para isolamento da área, 
quando em uso, não precisam garantir a sua 
sustentação, não devendo estar dispostos em locais 
visíveis.
c)  Os materiais de fabricação dos componentes 
dos equipamentos não devem ser compatíveis 
aos produtos transportados e nem de material 
antifaiscante.
d) Todas as alternativas acima estão corretas.
_________________________________________
29. Maria tem 25 anos, ela mora no município 
de Honório Serpa e os pais dela moram em um 
município próximo, o de Clevelândia; uma distância 
de aproximadamente 30 km. Maria possui um veículo 
em seu nome, mas ainda não possui habilitação. 
Em função do pai ter adoecido resolveu ir dirigindo 
até o Município de Clevelândia. Durante o percurso 
foi parada pela fiscalização que solicitou a CNH da 
motorista. Diante dos fatos, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) Maria não sofreu medida administrativa, apenas 
penalidade referente à infração gravíssima, pois o 
veículo está no nome dela.
b) Maria cometeu uma infração gravíssima, teve 
penalidade três vezes a multa e como era proprietária 
do veículo não sofreu medida administrativa. 
c) Maria cometeu uma infração gravíssima, teve 
penalidade três vezes a multa e como medida 
administrativa seu veículo foi retido até a apresentação 
de condutor habilitado. 
d) Por ser proprietária do veículo e também por 
ser um percurso inferior a 50 km, a condutora não 
cometeu infração de trânsito, portanto não sofreu 
penalidade nem medidas administrativas. 
_________________________________________
30. Marcos precisou urgente ir à farmácia e levou 
com ele seu irmão. Quando chega lá, imobiliza seu 
veículo em frente a uma guia rebaixada, enquanto 
seu irmão desce, fecha a porta, entra na farmácia 
e demora 10 minutos. Assim que seu irmão está 
voltando chega um guarda municipal e começa 
a lavrar um auto de infração por estacionamento 
proibido. Marcos, por sua vez, fica indignado e diz 
ao agente: “Eu não estava estacionado, não saí do 
carro e também liguei o pisca alerta avisando que era 
rápido! ”. No caso acima, ocorreu a infração ou não?

Assinale a alternativa CORRETA.
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a) Não ocorreu a infração, pois o condutor estava 
dentro do carro e com os sinais de alerta ligados e 
foram apenas 10 minutos. Sendo que a imobilização 
do veículo teve a finalidade e tempo estritamente 
necessário para efetuar embarque ou desembarque 
de passageiros.
b) Ocorreu infração de natureza média, teve como 
penalidade a multa e medida administrativa a remoção 
do veículo, pois houve imobilização do veículo 
por tempo superior ao necessário para embarque 
ou desembarque de passageiros, configurando 
estacionamento proibido. 
c) Ocorreu infração de natureza grave, teve como 
penalidade a multa e não teve medida administrativa, 
pois houve imobilização do veículo por tempo superior 
ao necessário para embarque ou desembarque de 
passageiros, configurando estacionamento proibido.
d) Não ocorreu infração de trânsito, pois é permitido 
estacionar em frente às guias rebaixadas em frente 
de hospitais, farmácias e postos de saúde.

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

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.


