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20 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

O boletim médico do Hospital Português divulgado nesta 

quarta (4/9) anunciou que o escritor e dramaturgo Ariano 

Suassuna recebeu alta médica no final da manhã depois da 

segunda internação. Segundo o texto, Ariano "evoluí 

clinicamente bem e deverá continuar o tratamento 

em seu domicílio. Permanece em repouso médico 

por 30 dias, com visitas proibidas". 
O escritor passou por uma sequência de internações desde o dia 

21 de agosto, quando sofreu um infarto agudo do miocárdio. 

Seis dias depois, recebeu a primeira alta, mas foi novamente 

internado no dia 29 de agosto, depois de passar mal. No último 

sábado (31/8), ele deixou a UTI do Hospital Português e foi 

transferido para um apartamento. 

 

01- Uma palavra do texto está acentuada incorretamente. 

Assinale-a abaixo: 

 

A. „evoluí‟ 

B. „deverá‟ 

C. „último‟ 

D. „Português‟ 

E. „domicílio‟ 

 

02- „O escritor passou por uma sequência de internações desde 

o dia 21 de agosto‟ 

O trecho sublinhado dá a ideia de que o escritor passou por: 

 

A.  internações imprevistas. 

B. internações seguidas. 

C. internações raras. 

D. internações com sequelas. 

E. internações preventivas. 

 

03-Foi acentuada pela mesma regra que „miocárdio‟: 

 

A. Último 

B. Português 

C. Sábado 

D. Domicílio 

E. Médico 

 

04- „mas foi novamente internado no dia 29 de agosto, depois 

de passar mal.’ 

Em qual das frases abaixo o vocábulo mal deveria ter sido 

empregado em lugar de mau? 

 

A. “Mau tempo causa ressaca no litoral do Recife.” 

B. “Escola é esvaziada pela segunda vez por causa de mau 

cheiro em Santos.” 

C. “Seu filho se comportou mau na escola” 

D. “Ele é mau colega”.  

E. “O mau humor causou-lhe muitos problemas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05- „A proposta era reduzir para 8 horas diárias, como é hoje 

(geralmente…). ‟ Ao escrever, entre parênteses, o vocábulo 

„geralmente‟, o autor quis dizer que: 

 

A. A carga horária de trabalho de hoje é sempre de 8 horas 

diárias. 

B. A carga horária de trabalho de hoje fica entre 8 e 13 

horas diárias. 

C. Ainda há pessoas trabalhando mais de 8 horas diárias. 

D. Os trabalhadores ainda não conseguiram definir qual 

carga horária pretendem. 

E. Poucos trabalhadores aderiram à carga horária proposta 

em Chicago. 

 

06- Em qual das palavras abaixo o „x‟ tem o mesmo som que 

tem em „exigiam‟? 

 

A. Enxame 

B. Auxílio 

C. Táxi 

D. Vexame 

E. Exibir 

 

07- Entende-se que „descanso semanal remunerado‟ é o mesmo 

que: 

 

A. Ter direito a um dia sem trabalhar e receber o pagamento 

por ele. 

B. Escolher um dia da semana para ficar em casa. 

C. Ter um desconto na remuneração em troca de uma folga. 

D. Acumular os serviços num dia para não comparecer ao 

trabalho no dia seguinte. 

E. „Vender‟ um dia das férias ao patrão. 

 

08-No que se refere às regras sobre separação silábica e número 

de sílabas de uma palavra, assinale a alternativa correta: 

 

A. „Homenagear‟ é trissílaba 

B. „Férias‟ é dissílaba 

C. „Mínimo‟ é polissílaba 

D. „Anual‟ é dissílaba 

E. „Diárias‟ é trissílaba 

- Em Chicago, milhares de trabalhadores protestavam 

contra a enorme carga horária de 13 horas diárias. A 

proposta era reduzir para 8 horas diárias, como é hoje 

(geralmente…). 

- Além da diminuição da carga horária, os trabalhadores 

também exigiam descanso semanal remunerado e um 

período anual de férias, direitos que ainda não existiam na 

época. 

- A escolha da data de 1° de maio ocorreu para 

homenagear os trabalhadores mortos pela repressão 

policial nos Estados Unidos. No entanto, as mortes só 

passaram a ocorrer a partir do dia 03 de maio. 

- Em 1940, o presidente Getúlio Vargas utilizou o 1° de 

maio para anunciar o novo salário mínimo.  

 

Lilian Nascimento e Ricardo Sayeg 
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09- Todas as palavras abaixo são escritas com „h‟ no início, 

EXCETO: 

 

A. Hoje 

B. Habilidade 

C. Humidade 

D. Honesto 

E. Herói 

 

10-„A escolha da data de 1° de maio ocorreu para homenagear 

os trabalhadores mortos pela repressão policial nos Estados 

Unidos. No entanto, as mortes só passaram a ocorrer a partir 

do dia 03 de maio.’ 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

A. Há dois numerais ordinais no texto. 

B. „1º‟ é um numeral cardinal. 

C. „1º‟ e „03‟ são classificados como multiplicativos. 

D. Se tivesse escrito „3‟ o numeral seria ordinal. 

E. „1º‟ é um numeral ordinal. 

 

 

OS PIRATAS EXISTEM! 
 

           Na nossa segunda volta ao mundo na trilha de 

Magalhães, (1997-2000) enfrentamos em nossa rota muitos 

perigos, ao passarmos por regiões onde aconteciam ataques de 

piratas. Fomos vítimas de uma tentativa, mas conseguimos 

fugir. 

           Muitas pessoas, e mesmo navegadores sem 

conhecimento ou informações atualizadas, acham que o assunto 

é ficção, mas o perigo é real e está aumentando pelos mares do 

mundo. Os piratas atacam veleiros, barcos de mergulho e 

navios de carga. Mas o mais recente ataque foi a um navio de 

cruzeiro! 

          Na semana passada, no dia 5 de novembro, o navio 

Seabourn Spirit estava na costa da Somália foi atacado por dois 

pequenos barcos com piratas armados. 

          O incidente ocorreu no início da manhã, por volta das 05: 

30.  

 

11- Pode-se afirmar que o narrador do texto: 

 

A. Sofreu uma tentativa de ataque de piratas. 

B. Estava no navio Seabourn Spirit. 

C. Não acredita em piratas. 

D. Não sabe nada sobre o navio Seabourn Spirit. 

E. Fugiu do ataque ao Seabourn Spirit. 

 

12- ‘Muitas pessoas (...) acham que o assunto é ficção...’  

 

A qual assunto a frase do texto se refere? 

 

A. À viagem do narrador. 

B. À existência de piratas. 

C. Ao ataque ao Seabourn Spirit. 

D. À viagem de navio. 

E. À volta ao mundo. 

 

 

13- Releia o 1º parágrafo do texto e assinale a alternativa 

correta sobre o narrador do texto: 

 

A. Viajou sozinho. 

B. Viajou no Seabourn Spirit. 

C. Viajou com outras pessoas. 

D. Viajou com piratas. 

E. Viajou no dia 5 de novembro. 

 

14- Das alternativas abaixo, apenas uma contém uma palavra 

que NÃO possui dígrafo em sua formação. 

 

A. Trilha-ataques 

B. Conhecimento- ficção 

C. Passada- pequenos 

D. Ocorreu- manhã 

E. Pequenos- ataques 

 

15-„enfrentamos em nossa rota muitos perigos’. No texto, o 

trecho ‘nossa rota’ pode ser substituído por: 

 

A. Nosso meio 

B. Nossa embarcação 

C. Nossa meta 

D. Nosso caminho 

E. Nosso navio 

 

16- Assinale a alternativa que contém apenas verbos que 

indiquem que o texto se refere a um acontecimento passado: 

 

A. Enfrentamos- fomos 

B. Passarmos- ocorreu 

C. Conseguimos-acham 

D. Atacam- informações 

E. Foi-armados 

 

 

 
 

 

17- Em qual das alternativas abaixo está corrigido o erro 

contido na placa acima: 

 

A. À 200 metros 

B. Paradas obrigatória 

C. Meismo 

D. Vazios 

E. Vehículos 
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18- Em qual das alternativas faltou o uso correto da vírgula? 

 

A. Você sabia que existem animais que estão praticamente 

desaparecendo do planeta? 

B. Qualquer espécie tem muito valor para o meio ambiente e 

é insubstituível. 

C. Vamos descobrir as causas conhecer esses animais e o 

que está sendo feito para mudar esse quadro. 

D. O principal motivo da extinção dos animais é a 

destruição de florestas. 

E. A poluição também contribui para a extinção de animais 

que prejudica diretamente o ciclo de vida de muitas 

espécies. 

 

 

 
 

19- Na frase: „Quem veio antes, Lola?‟ A palavra destacada 

indica: 

 

A. Lugar 

B. Tempo 

C. Modo 

D. Companhia 

E. Intensidade 

 

20- Na frase „Eu vim de dentro dele.’ A palavra „dele‟ está se 

referindo a: 

 

A. Quem 

B. Lola 

C. Ovo 

D. Andorinha 

E. Saturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- São maneiras usadas para aumentar a aderência do trator a 

um terreno, EXCETO:  

 

A. Aumentar o peso sobre as rodas de tração;  

B. Aumentar o número de rodas de tração;  

C. Melhorar as condições do terreno;  

D. Colocar correntes nas rodas de tração;  

E. Colocar pedras pequenas no terreno para evitar deslizes. 

 

22- A esteira em si nos tratores de esteiras é constituída por, 

EXCETO: 

 

A. Conjunto de pinos 

B. Buchas 

C. Elos 

D. Sapatas 

E. Roletes 

 

23- São vantagens do trator de esteiras, EXCETO: 

  

A. Maior capacidade de tração em terrenos pouco aderentes;  

B. Trabalha em qualquer condição topográfica;  

C. Pode ser usado para deslocamentos longos;  

D. Opera em terrenos de baixo suporte;  

E. Tem grande versatilidade de uso.  

 

24- NÃO é um equipamento obrigatório em todos os tratores de 

esteiras: 

 

A. Espelho retrovisor. 

B. Faróis dianteiros, de luz branca ou amarela. 

C. Lanternas de posição traseiras, de cor vermelha. 

D. Lanterna de freio, com vermelha. 

E. Indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros 

e traseiros. 

 

25- As placas de advertências podem ser agrupadas em, 

EXCETO: 

 

A. Placas referentes a serviços auxiliares; 

B. Placas referentes a cruzamentos; 

C. Placas referentes ao perfil; 

D. Placas referentes a estreitamento de pista; 

E. Placas referentes ao sentido; 

  

26- São fatores mentais e/ou emocionais que podem 

comprometer a condução do motorista: 

 

A. Som alto, inexperiência, depressão, luz  

B. Visão, pressa ou pressão, tempo, som alto 

C. Inexperiência, excitação ou depressão, pressa. 

D. Inexperiência, chuva, vento, visão 

E. Excitação ou depressão, audição, luz, neblina 
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27- Indique os elementos básicos da Direção Defensiva: 

 

A. Paz, conhecimento, expectativa, julgamento e previsão. 

B. Expectativa, atenção, paz, tranqüilidade, julgamento. 

C. Conhecimento, previsão; julgamento alerta, e habilidade 

D. Tranquilidade, conhecimento, alerta, previsão, 

julgamento e habilidade 

E. Paz, alerta, tranqüilidade, paz e julgamento 

 

28- Quanto à tração os veículos são classificados como, 

EXCETO: 

 

A. Automotor 

B. Elétrico 

C. De propulsão humana 

D. De carga 

E. Reboque ou semi-reboque  

 

29- A Categoria C é para condução de transporte de carga, cujo 

peso bruto total seja de até: 

 

A. 1.000 kg. 

B. 1.500 kg. 

C. 2.500 kg. 

D. 3.500 kg. 

E. 4.000 kg. 

 

30- A velocidade máxima para ônibus na via rural numa 

rodovia é de: 

 

A. 40 km/h 

B. 50 km/h 

C. 60 km/h 

D. 80 km/h 

E. 90 km/h 

 

31- São casos de imprudência, EXCETO: 

 

A. Dirigir em estado emotivo alterado. 

B. Dirigir cansado. 

C. Dirigir por longos períodos. 

D. Falha na conservação do veículo. 

E. Dirigir após tomar alguns medicamentos. 

 

32- Sobre conduta em caso de desmaios é INCORRETO 

afirmar: 

  

A. Deitar a vítima de costas, com a cabeça mais alta que o 

corpo ou no mesmo nível.  

B. Verificar a pulsação e respiração. 

C. Desapertar as roupas. 

D. Aplicar compressas frias no rosto. 

E. Manter a vítima em um local arejado. 

 

 

 

 

33- Esta placa significa: 

 

A. Barco de passeio 

B. Marinha  

C. Praia 

D. Transporte sobre água 

E. Porto 

 

34- É um compartimento metálico que torna estanque a parte 

inferior do bloco, sendo usado como reservatório de óleo 

lubrificante do motor.  

 

A. Cilindro 

B. Êmbolo 

C. Cárter do motor 

D. Eixo comando 

E. Cabeçote 

 

35- Sobre a sinalização é INCORRETO afirmar: 

 

A. Iniciar a sinalização em um ponto em que os motoristas 

ainda não possam ver o acidente; 

B. Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente; 

C. Manter o tráfego paralisado; 

D. Onde estiverem pessoas sinalizando é necessário o uso de 

pessoas com roupas coloridas e contrastar com o terreno;  

E. As pessoas devem ficar na lateral da pista sempre de 

frente para o fluxo dos veículos;  

 

36- As baterias mais antigas precisam ter seu nível verificado, 

de preferência a cada 15 dias, e se necessário completado com: 

 

A. Água destilada 

B. Água ionizada 

C. Óleo  

D. Aditivo 

E. Álcool 

 

37- Ao realizar uma viagem na qual o freio não foi avaliado e 

no momento da viagem o condutor observa que faltou freio, 

qual procedimento adequado a ser tomado: 

  

A. Colocar o carro em ponto morto 

B. Aumentar a velocidade 

C. Reduzir a marcha 

D. Puxar rapidamente o carro para banqueta e acionar a 

embreagem aos poucos. 

E. Puxar o freio de mão bruscamente 
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38- São situações comuns de poluição: atmosférica, visual, 

sonora e de gases poluentes relacionadas ao trânsito, das quais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Erosão (resultante de acidentes com o transporte de 

produtos tóxicos poluentes). 

B. Incêndios devastadores, pelo uso inadequado de lugares 

de descanso às beiras das rodovias, ou pelo cigarro 

jogado pela janela do veículo. 

C. Poluição do hábitat natural, (rios e matas) pelos detritos 

jogados pelos motoristas nas rodovias. 

D. Enchentes em vias urbanas; provocadas pelo acúmulo de 

lixo deixado pelos usuários (motoristas e pedestres) em 

bueiros ou próximo aos rios e lagos. 

E. Mortes de animais silvestres, provocadas por excesso de 

velocidade e descaso à sinalização. 

 

39- Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se 

aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de 

passagem nos seguintes casos: 

 

I. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de 

rodovia, aquele que estiver circulando por ela; 

II. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por 

ela; 

III. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor; 

IV. Veículos de carga ou transporte de passageiros. 

V. Veículos sinalizados como adaptados para deficientes 

físicos. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III 

B. I, II, III, IV 

C. II, III 

D. II, III, IV, V 

E. I, II, III, IV, V 

 

40- Este sinal indica:  

 

 
 

A. Ponte estreita 

B. Estreitamento na pista 

C. Bifurcação 

D. Ponte móvel 

E. Viaduto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


