
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motorista 

 
PORTUGUÊS 

 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05: 
 
O leão 
Dalton Trevisan 
A menina conduz-me diante do leão, esquecido por um 
circo de passagem. Não está preso, velho e doente, em 
gradil de ferro. Foi solto no gramado e a tela fina de 
arame é escarmento ao rei dos animais. Não mais que 
um caco de leão: as pernas reumáticas, a juba 
emaranhada e sem brilho. Os olhos globulosos fecham-
se cansados, sobre o focinho contei nove ou dez 
moscas, que ele não tinha ânimo de espantar. Das 
grandes narinas escorriam gotas e pensei, por um 
momento, que fossem lágrimas.  
Observei em volta: somos todos adultos, sem contar a 
menina. Apenas para nós o leão conserva o seu antigo 
prestigio - as crianças estão em redor dos macaquinhos. 
Um dos presentes explica que o bicho tem as pernas 
entravadas, a vida inteira na minúscula jaula. Derreado, 
não pode sustentar-se em pé. 
Chega-se um piá e, desafiando com olhar selvagem o 
leão, atira-lhe um punhado de cascas de amendoim. O 
rei sopra pelas narinas, ainda é um leão: faz estremecer 
a grama a seus pés. 
Um de nós protesta que deviam servir-lhe a carne em 
pedacinhos. 
– Ele não tem dente? 
– Tem sim, não vê? O que não tem é força de morder. 
Continua o moleque a jogar amendoim na cara 
devastada do leão. Ele nos olha e um brilho de 
compreensão nos faz baixar a cabeça: é conhecido o 
travo amargoso da derrota. Está velho, artrítico, não se 
aguenta das pernas, mas é um leão. De repente, 
sacudindo a juba, põe-se a mastigar o capim. Ora, leão 
come verde! Lança-lhe o guri uma pedra: acertou no olho 
e doeu. 
O leão abriu a bocarra de dentes amarelos, não era um 
bocejo. Entre caretas de dor, elevou-se aos poucos nas 
pernas tortas. Sem sair do lugar, ficou de pé. Escancarou 
penosamente os beiços moles e negros, ouviu-se a 
rouca buzina de fordeco antigo. 
Por um instante o rugido manteve suspensos os 
macaquinhos e fez bater mais depressa o coração da 
menina. O leão soltou seis ou sete urros. Exausto, 
deixou-se cair de lado e fechou os olhos para sempre. 
 (Disponível em 
http://veredasdalingua.blogspot.com/2013/06/texto-o-
leao-dalton-trevisan.html) 
 
01) O tema  implícito no texto, representado pela figura 
do leão, é: 
a) A velhice. 
b) A ecologia. 
c) O progresso. 
d) A igualdade. 
e) O meio ambiente. 
 
02) “[...] ouviu-se a rouca buzina de fordeco antigo.” Essa 
frase refere-se: 
a) A um carro que passava pelo local. 
b) Ao rugido do leão. 
c) Ao som dos macaquinhos. 
d) Ao piá. 
e) À menina. 
 
03) “[...] e fechou os olhos para sempre.” Com relação ao 
leão, podemos afirmar: 
a) Que ele dormiu. 
b) Que ele adoeceu. 

c) Que ele tremeu. 
d) Que ele morreu. 
e) Que ele fugiu. 
  
04) “Derreado, não pode sustentar-se em pé.” A palavra 
que substitui o termo grifado com o mesmo sentido é: 
a) Triste. 
b) Magoado. 
c) Velho. 
d) Ofendido. 
e) Prostrado. 
 
05) “Observei em volta [...].” O termo grifado refere-se: 
a) À menina. 
b) Ao leão. 
c) Ao narrador. 
d) Ao piá. 
e) Aos macaquinhos. 
 
06) Na palavra prestígio, temos:  
a) Hiato. 
b) Tritongo. 
c) Ditongo crescente. 
d) Ditongo decrescente. 
e) Dígrafo. 
 
07) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
sejam grafadas com ch: 
a) Ve__ame, to__a, pu__ar, __ereta. 
b) Fi__a,  ni__o  ,__ ta__o, galo__a. 
c) Lu__o, man__a, ro__o, coquelu__e. 
d) Fa__ada, ma__i__e, pa__orra, __avante. 
e) En__urrada, __erife, __afariz, ca__o. 
 
08) ___________ tenho que estudar? Com certeza, 
_________preciso passar no concurso e conquistar um 
emprego fixo. O _______disso tudo eu de fato não sei, 
mas há horas que não temos como refletir, apenas seguir 
o fluxo. 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
acima é: 
a) Por quê, por que, porque. 
b) Porque, por que, porquê. 
c) Porquê, porque, por que. 
d) Por que, porque, porquê. 
e) Por que, porquê, por que. 
 
09) ____entrou por aquela porta e já começou a espalhar 
o ____ por todas as direções e quem não o conhecia, 
não imaginava o quanto ele era____. 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
acima é: 
a) Mal, mal, mal. 
b) Mal, mau, mal. 
c) Mal, mau, mau. 
d) Mau, mau, mau. 
e) Mal, mal, mau. 
 
10) Todos queremos curtir, ___e o dinheiro? A cada dia, 
____inflação e desemprego, ___pelo menos ainda 
consigo pagar minhas contas. 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
acima é: 
a) Mas, mais, mas. 
b) Mais, mais, mais. 
c) Mais, mas, mais. 
d) Mas, mas, mais. 
e) Mas, mas, mas. 
 

 

MATEMÁTICA 

 



11) Em um grupo de 400 turistas, 60% são brasileiros e 
5%, franceses. A quantidade de pessoas de outras 
nacionalidades é: 
a) 400. 
b) 260. 
c) 180. 
d) 140. 
e) 200. 
 
12) Se 3 operários constroem 3 paredes em 3 dias, então 
o número de dias que 50 operários construirão 50 
paredes é de: 
a) 50. 
b) 4. 
c) 3. 
d) 1. 
e) 2. 
 
13) Em uma rua há 15 postes igualmente espaçados 
entre si. A distância entre o terceiro poste e o sétimo é de 
700 metros. Então, a distância, em metros, entre o 
primeiro e o último poste é de: 
a) 1.200. 
b) 1.500. 
c) 1.800. 
d) 2.450. 
e) 2.500. 
 
14) Uma rede de supermercados recebeu cinco 
caminhões com 25 caixas de laranjas cada. Se cada 
caixa possuía 28 laranjas, o número de laranjas 
recebidas pela rede de supermercado foi de: 
a) 1.500. 
b) 3.500. 
c) 2.000. 
d) 1.000. 
e) 999. 
 
15) Ricardo emprestou ao amigo Afonso a quantia de 
2.300 reais, a uma taxa de juros simples de 1% ao mês. 
Afonso quitou a dívida em 8 meses. O montante pago a 
Ricardo, em reais, foi de: 
a) 2.484. 
b) 2.500. 
c) 2.600. 
d) 2.750. 
e) 3.000. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16) Assinale a alternativa que contenha somente os 
benefícios da manutenção preventiva. 
a) Segurança melhorada, custos de operações mais 
baixos e qualidade maior. 
b) Segurança melhorada, custos de operações mais altos 
e qualidade menor. 
c) Tempo de vida curto, maior risco de acidentes e 
confiabilidade aumentada. 
d) Tempo de vida longo, maior risco de o veículo quebrar 
e perda da confiança. 
e) N.D.A. 
 
17) _____________________é a forma de dirigir, que 
permite você conhecer antecipadamente as situações de 
perigo e prever o que pode acontecer com você, com 
seus acompanhantes, com seu veículo e com outros 
usuários da via. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna acima. 
a) Manutenção preditiva. 
b) Direção defensiva. 
c) Direção periódica. 

d) Manutenção anual. 
e) Direção corretiva. 
 
18) ”Têm a função de gerar, armazenar, distribuir energia 
para todas as funções do carro.” 
Com base no na frase acima é correto afirmar que 
estamos falando do: 
a) Sistema de freios. 
b) Sistema elétrico. 
c) Sistema de arrefecimento. 
d) Sistema de rodagens. 
e) N.D.A. 
 
19) “Para evitar desgastes e aquecimento excessivos, o 
motor inclui um sistema de lubrificação. O óleo, 
armazenado no _____________ sob o ___________ do 
____________, é obrigado a circular sob pressão através 
de todas as peças do motor que necessitam de 
lubrificação.” 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas acima. 
a) cárter, bloco, motor. 
b) cárter, chassi, pneus. 
c) pistão, anéis, cabeçote. 
d) bloco, correia dentada, válvulas. 
e) N.D.A. 
 
20) “A _______________comunica às rodas a potência 
do motor transformada em energia mecânica.” 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna acima. 
a) hidráulica. 
b) comunicação. 
c) direção. 
d) transmissão. 
e) N.D.A. 
 
21) A embreagem se situa entre: 
a) o bloco do motor e a transmissão. 
b) a coluna de direção e os semi eixos. 
c) o volante do motor e a caixa de cambio. 
d) entre a homocinética e a suspensão. 
e) N.D.A. 
 
22) Assinale a alternativa que se refere somente sobre  a 
finalidade do  sistema de direção. 
a) Tem a finalidade de transmitir os movimentos do 
volante, de modo a permitir realizar curvas e manobras, 
assim sendo, o veículo poderá ser conduzido para 
qualquer direção. 
b) Tem a finalidade de transmitir os movimentos do 
motor, de modo a permitir realizar curvas e manobras, 
assim sendo, o veículo poderá ser conduzido por 
qualquer condutor. 
c) Tem a finalidade de alterar os movimentos do 
cabeçote, de modo a permitir realizar curvas e manobras. 
d) Tem a finalidade de transmitir os movimentos dos 
eixos, de modo a permitir realizar curvas e manobras, 
assim sendo, o veículo poderá ser conduzido para 
qualquer direção. 
e) N.D.A. 
 
23) O sistema elétrico de um carro é constituído, dentre 
outros, pelas seguintes partes: 
a) Bancos, correntes, pneus e cárter. 
b) Sinto de segurança, correia dentada e cabeçote. 
c) Sinto de segurança, manivelas e pastilhas. 
d) Válvulas de combinação, freio de emergência e 
potencializador. 
e) N.D.A. 
 



24) O________________ é utilizado na parte traseira do 
veículo. Em modelos mais antigos é também utilizado na 
dianteira. 
a) Polo positivo. 
b) Polo negativo. 
c) Disco ventilado. 
d) Tambor de freio. 
e) Óleo de motor. 
 
25) A bateria convencional ou não-selada requer 
manutenção periódica, através do abastecimento com: 
a) Água sanitária. 
b) Água inglesa. 
c) Água destilada. 
d) Álcool destilado. 
e) Álcool etílico. 
 
26) “São componentes que captam informações para a 
central, transformando movimentos, pressões, e outros, 
em sinais elétricos para que a central possa analisar e 
decidir qual estratégia seguir.” 
Com base no trecho acima é correto afirmar que se 
refere aos: 
a) Sensores. 
b) Sistemas de fixação. 
c) Alternadores. 
d) Cabos de velas. 
e) N.D.A. 
 
27) Sua função é proporcionar um aquecimento mais 
rápido do motor e depois manter a temperatura dentro de 
uma faixa ideal de trabalho, controlando o fluxo de 
líquido de arrefecimento, do motor para o radiador. 
O trecho acima se refere a: 
a) Válvula solenoide. 
b) Válvula termostática. 
c) Válvula tricúspide. 
d) Válvula de alivio. 
e) N.D.A. 
 
28) É ela que absorve por meio dos seus componentes 
todas as irregularidades do solo e não permite que 
trancos e solavancos cheguem até os usuários. Também 
é responsável pela estabilidade do automóvel. 
O trecho acima se refere ao sistema de: 
a) Injeção eletrônica. 
b) Lubrificação. 
c) Suspensão. 
d) Direção. 
e) Rodagem. 
 
29) Assinale a alternativa que contenha somente 
componentes do sistema de escapamento. 
a) Coletor de escape, tubo de escape e silencioso. 
b) Coletor de escape, bateria, e silencioso. 
c) Bateria, velas de ignição e pneus. 
d) Correntes, bancos, e tubo de escape. 
e) N.D.A. 
 
30) Art. 13 do Código de Transito Brasileiro:  as Câmaras 
Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao __________, 
são integradas por especialistas e têm como objetivo 
estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico 
sobre assuntos específicos para decisões daquele 
colegiado. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna acima: 
a) DENATRAN. 
b) CONTRAN. 
c) CIRETRAN. 
d) CETRAN. 
e) N.D.A. 
 

31) Art. 19 do Código de Transito Brasileiro: Compete ao 
órgão máximo executivo de trânsito da União: 
I - cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a 
execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo 
CONTRAN, no âmbito de suas atribuições. 
II - proceder à supervisão, à coordenação, à correição 
dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da 
execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa 
Nacional de Trânsito. 
III - articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais 
de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, 
objetivando o combate à violência no trânsito, 
promovendo, coordenando e executando o controle de 
ações para a preservação do ordenamento e da 
segurança do trânsito. 
IV - apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de 
improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a 
administração pública ou privada, referentes à segurança 
do trânsito. 
Sobre os itens acima, estão corretos: 
a) Apenas o item I. 
b) Apenas o item II. 
c) Apenas o item III. 
d) I e IV. 
e) Todos os itens acima estão corretos. 
 
32)  Art. 43 do Código de Transito Brasileiro: ao regular a 
velocidade, o condutor deverá observar constantemente 
as condições físicas da via, do veículo e da carga, as 
condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, 
obedecendo aos limites máximos de velocidade 
estabelecidos para a via, além de: 
I - não obstruir a marcha normal dos demais veículos em 
circulação sem causa justificada, transitando a uma 
velocidade anormalmente reduzida. 
II - sempre que quiser diminuir a velocidade de seu 
veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo 
sem risco nem inconvenientes para os outros 
condutores, a não ser que haja perigo iminente. 
III - indicar, de forma clara, com a antecedência 
necessária e a sinalização devida, a manobra de redução 
de velocidade. 
Sobre os itens acima, estão corretos: 
a) Apenas o item I. 
b) Apenas o item II. 
c) Apenas o item III. 
d) I e II. 
e) Todos os itens acima estão corretos. 
 
33)   Art. 54 do Código de Transito Brasileiro: os 
condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só 
poderão circular nas vias: 
I - utilizando capacete de segurança, com viseira ou 
óculos protetores. 
II - segurando o guidom com as duas mãos. 
III - usando chinelos. 
Sobre os itens acima, estão corretos: 
a) Apenas o item I. 
b) Apenas o item II. 
c) Apenas o item III. 
d) I e II. 
e) Todos os itens acima estão corretos. 
 
34) “A velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas 
as condições operacionais de trânsito e da via.” 
O trecho acima se refere a qual Artigo do Código de 
Transito Brasileiro? 
a) Art. 30. 
b) Art. 35. 
c) Art. 55. 
d) Art. 65 
e) N.D.A. 



 
35) Art. 67 do Código de Transito Brasileiro: as provas ou 
competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via 
aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante 
prévia permissão da autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via e dependerão de: 
I - autorização expressa da respectiva confederação 
desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas. 
II - caução ou fiança para cobrir possíveis danos 
materiais à via. 
III - contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor 
de terceiros. 
IV - prévio recolhimento do valor correspondente aos 
custos operacionais em que o órgão ou entidade 
permissionária incorrerá. 
Sobre os itens acima, estão corretos: 
a) Apenas o item I. 
b) Apenas o item II. 
c) Apenas o item III. 
d) I e IV. 
e) Todos os itens acima estão corretos. 
 


