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20 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Manchas de Catchup ou Molho de Tomate: 
Antes de tudo, remova o excesso com um papel-toalha. Depois, 

jogue água morna e detergente neutro sobre a mancha. Deixe 

agir por cinco minutos. Depois lave normalmente. A mancha 

será removida na lavagem.  
(http://trocatrocafashion.com.br/2013/10/01/10-receitas-para-tirar-manchas/) 

 

01- O objetivo do texto é: 

 

A. Dar instruções 

B. Informar 

C. Distrair 

D. Divertir 

E. Passar um texto 

 

02- São adjetivos retirados do texto: 

 

A. Tudo - excesso 

B. Papel - água 

C. Morna – neutro 

D. Mancha – normalmente 

E. Mancha – lavagem 

 

Trabalhadores terceirizados da Refinaria Abreu e Lima 

realizaram, na manhã desta quinta-feira (20), um protesto na 

PE-60, nas imediações da entrada da Refinaria Abreu e Lima, 

em Ipojuca, município da Região Metropolitana do Recife. 

Segundo o 18º Batalhão da Polícia Militar, que está no local, 

onze pessoas que participaram da mobilização foram detidas e 

levadas para a Delegacia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul 

de Pernambuco. Cerca de 70 trabalhadores da empresa Alusa 

Engenharia, de montagem industrial, participam da 

manifestação em protesto contra atraso de salários, benefícios e 

direitos trabalhistas. 

De acordo com o Coronel Roberto Galindo, o uso da força 

contra trabalhadores não foi abuso. "Abuso é impedir o direito 

de ir e vir", afirma. Ainda segundo o comandante do choque, os 

presos foram autuados  por desobediência, desacato e dano ao 

patrimônio. O Sindicato dos Trabalhadores na Construção 

Pesada de Pernambuco (Sintepav-PE) acionou jurídico para 

liberar trabalhadores detidos. (Jornal do Commercio 

20/11/2014) 

 

03- Leia as informações sobre o texto e depois marque a 

alternativa que contém a ordem considerando as que são 

verdadeiras e as que são falsas: 
 

(   ) O texto noticia um protesto de trabalhadores. 

(   ) Algumas pessoas foram presas porque quiseram impedir 

o protesto e a polícia foi acionada. 

(   ) Os policiais alegaram que precisaram usar a força porque 

os protestante passaram a prejudicar as pessoas e o 

patrimônio. 

 

A. VVV 

B. VFV 

C. FVF 

D. FFF 

E. FVV 

04- No trecho “nas imediações da entrada da Refinaria Abreu e 

Lima”, o vocábulo „imediações‟ indica que os trabalhadores 

estavam: 

 

A. Próximos à entrada da Refinaria. 

B. Distantes da entrada de Abreu e Lima. 

C. Se dirigindo à Ipojuca. 

D. Escondidos do 18º Batalhão da Polícia Militar. 

E. Reunidos com os dirigentes sindicais para iniciar o 

protesto. 

 

05- No texto, os numerais „18º‟ e „70‟ são classificados 

respectivamente como: 

 

A. Fracionário e ordinal 

B. Quantitativo e qualitativo 

C. Absoluto e relativo 

D. Cardinal e inteiro 

E. Ordinal e cardinal 

 

06- Sobre a prisão de onze trabalhadores durante o protesto e o 

que sabemos sobre ela lendo a notícia: 

 

A. Ficou provado que eles desacataram os policiais antes de 

serem presos. 

B. Eles foram presos porque protestavam por algo que não 

tinham direito. 

C. O coronel entrevistado sempre prende algumas pessoas 

em protestos para acalmar a todos. 

D. O sindicato está procurando os meios legais de liberar os 

trabalhadores. 

E. Mesmo sem a confirmação da justiça, a reportagem deixa 

clara que a prisão foi arbitrária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07- Em qual das alternativas abaixo há uma correção de uma 

palavra grafada com erro no texto acima? 

 

A. “O senhor estar totalmente alcolizado.” 

B. “Me der seus documentos.” 

C. “Mim dê seus documentos.” 

D. “Eu num tem não.” 

E. “Sou um alcoólatra anônimo.” 

http://trocatrocafashion.com.br/2013/10/01/10-receitas-para-tirar-manchas/
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08- Ao responder ao guarda, percebemos que o bode confunde: 

 

A. A função do guarda com a do médico. 

B. A denominação de um centro de ajuda a dependentes 

com a acusação que o guarda lhe faz. 

C. A apresentação de um documento de identificação com a 

concordância em realizar o teste do bafômetro. 

D. A abordagem policial com uma conversa informal 

E. A obrigação de portar documentos de direção com o 

anonimato garantido pelas leis. 

 

09- Assinale a alternativa correta sobre o vocabulário do texto: 

 

A. „não‟ indica tempo decorrido. 

 

B. „totalmente‟ dá qualidade a „errado‟. 

C. „tenho‟ está no tempo presente. 

D. „alcolizado‟ está grafada corretamente. 

E. „anônimo‟ é uma proparoxítona. 

 

Neste domingo (5), muitos eleitores resolveram compartilhar 

nas redes sociais fotos e vídeos de seus votos e da urna 

eletrônica. Porém, a atitude é considerada crime que pode 

resultar em prestação de explicações a Justiça, multa e até 

prisão. De acordo com o Artigo 91 da Lei 9.504 do Código 

Eleitoral, é proibido “portar aparelho de telefonia celular, 

máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabina de 

votação”.  

 
(http://www.portalsatc.com/site/interna.php?i_conteudo=18862) 

 

10- Segundo o texto: 

 

A. Os eleitores se revoltaram e resolveram burlar a lei. 

B. Mesmo sendo proibido o uso de aparelhos eletrônicos os 

eleitores postaram selfies durante a votação. 

C. A lei fala apenas de portar celulares e máquinas, mas não 

impede que a pessoa tire fotos na hora de votar. 

D. Como as fotos foram postadas pela internet a polícia não 

vai conseguir prender ninguém. 

E. A proibição fica apenas na cabina de votação, a pessoa 

fica livre para postar a foto tirada durante o voto na 

internet em sua casa. 

 

11- Em qual dos trechos abaixo não há erro de concordância? 

 

A. “As pessoas podem falar, a maioria torcem contra, mas 

vou avisar pra vocês: sou fiel ao meu time!” 

B. Já fazem dois anos que eu estudo pra concurso. 

C. Precisam-se de novos funcionários. 

D. Hoje é dia 6 de setembro, véspera de feriado. 

E. Minas Gerais foram o estado mais belo que conheci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que Nem Jiló 

Luiz Gonzaga 

Se a gente lembra só por lembrar 

O amor que a gente um dia perdeu 

Saudade inté que assim é bom 

Pro cabra se convencer 

Que é feliz sem saber 

Pois não sofreu 

Porém se a gente vive a sonhar 

Com alguém que se deseja rever 

Saudade, entonce, aí é ruim 

Eu tiro isso por mim 

Que vivo doido a sofrer 

Ai quem me dera voltar 

Pros braços do meu xodó 

Saudade assim faz roer 

E amarga qui nem jiló 

Mas ninguém pode dizer 

Que me viu triste a chorar 

Saudade, o meu remédio é cantar 

 

12- O texto fala principalmente: 

 

A. De pessoas que não marcaram nossa vida. 

B. Dos temas que os cantores abordam em suas músicas. 

C. De Luiz Gonzaga. 

D. Da saudade que provoca nostalgia. 

E. Do sofrimento do migrante nordestino. 

 

13- No verso „ e amarga qui nem jiló‟, o autor: 

 

A. Fez uma crítica. 

B. Cometeu um erro gramatical grave. 

C. Fez uma comparação. 

D. Deixou uma dúvida no leitor. 

E. Conta que terminou uma relação amorosa. 

 

14- Em qual dos trechos a seguir há uma palavra que deveria 

ter sido acentuada e não foi? 

 

A. O Jacaré e o Sapo nadavam em paz no Grande Lago Tsé-

Chuin, quando o sábio Oi-Ti-Sin gritou da margem: - Ei, 

Jacaré, o Tai-Kum acaba de decretar que de hoje em 

diante é permitido de novo matar e comer qualquer 

animal com rabo. Olha, vem aí o barco de xogum! 

B. O Jacaré imediatamente pôs em movimento suas 

poderosas patas, gritando: 

- Trepa nas minhas costas, Sapo, que eu te salvo. 

C. Mas o sapo continuou nadando tranquilo, dizendo: 

- Ué, e eu lá tenho rabo? – e foi se aproximando, 

destemeroso, do barco de pesca, facilitando ser apanhado 

pela rede que os pescadores atiravam. 

D. E, ao se sentir preso, pôs-se a gritar: 

- Me soltem, me soltem! Eu não tenho rabo! Eu não 

tenho rabo! 

E. Mas o Jacaré, protegido por tras de uma pedra, 

invectivou: 

- Nossas leis têm efeito retroativo, idiota! Você não tem 

rabo, mas teve, quando era girino. 

 

http://www.portalsatc.com/site/interna.php?i_conteudo=18862
http://letras.mus.br/luiz-gonzaga/
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15- A charge busca: 

 

A. Mostrar que o retirante está no caminho contrário. 

B. Revelar de maneira artística a vegetação do semiárido. 

C. Considerar o retorno dos migrantes devido à seca em São 

Paulo. 

D. Denunciar a expulsão dos migrantes devido a boatos 

infundados. 

E. Criticar a falta de rumo do brasileiro menos 

escolarizados. 

 

16- Em qual dos trechos a seguir a vírgula deveria ter sido 

empregada e não foi? 

 

A. A informática facilitou a vida dos trabalhadores, mas ao 

mesmo tempo aumentou as diferenças entre as classes 

sociais. Quem não sabe utilizar um computador está 

condenado a perder boas oportunidades de emprego. 

B. Para evitar que as portas se fechem aos mais pobres e 

menos escolarizados, um projeto governamental 

começou a tomar forma em Mato Grosso e está 

espalhado por todo o país. 

C. Trata-se do programa Comunidade Brasil, que monta 

centros de informática para comunidades carentes. 

D. Cada telecentro é equipado com dez computadores  um 

servidor  uma impressora e um scanner, que ficam à 

disposição de qualquer pessoa que queira utilizá-los. 

E. Três moradores do local são treinados para ajudar os 

usuários a se conectar à Internet, a realizar trabalhos 

escolares e a organizar. 

 

 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas 

mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim 

esse atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância 

de ser feliz por isso. 

Meu quintal 

É maior do que o mundo. 

Manoel de Barros 

 

17- Podemos afirmar que o eu - poético: 

 

A. É bastante exagerado. 

B. Tem o sonho de voar. 

C. Prefere a simplicidade. 

D. Está sempre atrasado. 

E. Só gosta dos passarinhos. 

 

18- O vocábulo „prezo‟, no texto, é sinônimo de: 

 

A. Aprisiono  

B. Admiro 

C. Preservo 

D. Rejeito 

E. Uso 

 

19- Sobre a linguagem do texto, responda: 

 

A. “Aviões” e “tartarugas” são adjetivos. 

B. “mísseis” é plural de “míssil”. 

C. “maior” é verbo. 

D. Todos os verbos estão no pretérito. 

E. “Feliz” é um substantivo simples e concreto. 

 

20- Em qual das alternativas abaixo identificamos a ocorrência 

de dígrafos nos dois vocábulos retirados do texto? 

 

A. Insetos-que 

B. Tartaruga-mísseis 

C. Mais- tenho 

D. Nascença-aparelhado 

E. Gostar- passarinhos 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo 

com validade da carteira Nacional de Habilitação vencida há 

mais de trinta dias tem como multa o valor de: 

 

A. R$ 85,13 

B. R$127,69 

C. R$191,54 

D. R$574,62 

E. R$957,70 

 

22 - São infrações médias, EXCETO: 

 

A. Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima, de 

adotar providências para remover o veículo do local, 

quando necessária tal medida para assegurar a segurança 

e a fluidez do trânsito. 

B. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-

fio) a mais de um metro. 

C. Estacionar o veículo na contramão de direção. 

D. Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro 

veículo. 

E. Estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes de 

incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita 

de galerias subterrâneas desde que devidamente 

identificados, conforme especificação do CONTRAN. 
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23 - Para sinalizar que é proibido retornar à esquerda utiliza-se: 

 

A.  
 

B.  
 

C.   
 

D.  
 

E. Não há sinalização, pois não pode haver retorno à 

esquerda em nenhuma hipótese, exceto em casos de 

emergência. 

 

24 - Esta placa indica que: 

 
A. A parada deverá restringir-se ao máximo 30 minutos. 

B. A parada deverá restringir-se ao máximo 15 minutos. 

C. Não pode parar ou estacionar de forma alguma. 

D. Proibido estacionar, mas pode parar, até o tempo 

estabelecido abaixo da placa, desde que o condutor esteja 

dentro do veículo. 

E. A parada deverá restringir-se ao tempo indispensável 

para embarque ou desembarque de passageiros, desde 

que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a 

locomoção de pedestres. 

 

25 - O Código de Trânsito Brasileiro afirma que a educação 

para o trânsito será promovida: 

 

A. Apenas na pré-escola. 

B. Apenas na pré-escola e nas escolas de 1º e 2º graus. 

C. Apenas nas escolas de 1º, 2º e 3º graus. 

D. Apenas na pré-escola e nas escolas de 1º grau. 

E. Na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus. 

 

26 - Para poder ser habilitado, o condutor de veículo destinado 

à condução de escolares deve ter idade a partir de: 

 

A. Dezoito anos. 

B. Vinte anos. 

C. Vinte e um anos. 

D. Vinte e cinco anos. 

E. Trinta anos. 

27 - Além dos casos previstos em outros artigos do Código de 

Trânsito Brasileiro e excetuados aqueles especificados no art. 

263, a suspensão do direito de dirigir será aplicada quando o 

infrator atingir, no período de: 

 

A. 6 meses, a contagem de 10 pontos. 

B. 12 meses, a contagem de 10 pontos. 

C. 6 meses, a contagem de 20 pontos. 

D. 12 meses, a contagem de 20 pontos. 

E. 12 meses, a contagem de 25 pontos. 

 

28 - Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para 

fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser 

atribuída. Tem como pena: 

 

A. Detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

B. Reclusão, de seis meses a um ano, ou multa. 

C. Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 

D. Reclusão, de seis meses a dois anos, ou multa. 

E. Detenção, de três a 6 meses, ou multa. 

 

29 - Dos procedimentos essenciais da avaliação primária em 

primeiros socorros é INCORRETO afirmar: 

 

A. Verificar o nível de consciência da vítima. 

B. Verificar se as vias aéreas estão adequadamente 

impermeáveis. 

C. Verificar se a vítima está respirando. 

D. Verificar se a vítima apresenta pulso. 

E. Verificar se apresenta grande hemorragia. 

 

30 - O que deve ser feito em caso de queimadura: 

 

A. Aplicar substâncias, exemplo loção ou gordura no local. 

B. Colocar emplastro ou curativo adesivo. 

C. Cobrir com algodão para não haver contaminar. 

D. Não cobrir a queimadura de forma alguma. 

E. Lavar com água fria. Não esfriar demais para não haver 

hipotermia. 

 

31 - Os tuchos produzem ruídos principalmente quando, 

EXCETO: 

 

A. Baixa o nível de óleo no motor. 

B. Ocorrem avarias no dispositivo hidráulico do tucho. 

C. Está justa com as válvulas. 

D. Há obstrução nas válvulas. 

E. Há desgastes dos próprios tuchos. 

 

32 - Causa principalmente o superaquecimento do motor, 

EXCETO: 

 

A. Correia frouxa ou arrebentada. 

B. Oxidação e acúmulo de sedimentos no sistema. 

C. Defeito na bomba d‟água. 

D. Válvula termostática fora de especificação ou emperrada 

(aberta). 

E. Defeito do motor ou ligação do ventilador elétrico. 
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33 - São produtos de uma combustão incompleta, combustível 

sem ser queimado. Este gás sempre é verificado no resultado da 

queima, principalmente na fase fria do motor, onde a parede 

fria do cilindro irá inibir a combustão. 

 

A. Monóxido de Carbono.  

B. Hidrocarbonetos. 

C. Óxidos de Nitrogênio. 

D. D-oxigênio. 

E. Ácido hidrogenado. 

 

34 - Segundo a definição em 

Direção Defensiva, esta é uma colisão do tipo: 

 

A. Colisão Frontal 

B. Colisão Traseira 

C. Colisão Lateral 

D. Colisão Transversal 

E. Choque 

 

35 - Para manter a pintura sempre com uma aparência de nova, 

encerar a: 

 

A. Cada dois meses, ou a cada três lavagens. 

B. Cada três meses, ou a cada cinco lavagens. 

C. Cada cinco meses, ou a cada sete lavagens. 

D. Cada seis meses, ou a cada oito lavagens. 

E. Cada um ano, ou a cada 12 lavagens. 

 

36 - Para fazer a checagem do nível, o carro deve estar em 

lugar plano, com a alavanca do câmbio na posição: 

 

A. P 

B. R 

C. N 

D. D 

E. G 

 

37 - A menos que haja sinalização específica permitindo a 

manobra, não se deve ultrapassar nas seguintes situações, 

EXCETO: 

 

A. Ultrapassar na faixa esquerda em vias com mais de uma 

via. 

B. Sobre pontes ou viadutos. 

C. Nas passagens de nível. 

D. Nos cruzamentos ou em sua proximidade. 

E. Nas áreas de perímetro urbano das rodovias. 

 

38 - Referentes a direitos e deveres do cidadão. São deveres do 

cidadão, EXCETO: 

 

A. Votar para escolher os governantes. 

B. Escrever e dizer o que pensa, mas assinando o que disse 

e escreveu. 

C. Educar e proteger seus semelhantes. 

D. Proteger a natureza. 

E. Proteger o patrimônio público e social do País. 

 

39- Revela ter o agente deixado de cumprir com o seus dever 

de oficio. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Imperícia. 

B. Imprudência. 

C. Negligência. 

D. Imprudência aliado a negligência. 

E. Negligência aliado a imperícia. 

 

40- Art. 165.  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 

outra substância psicoativa que determine dependência tem-se: 

 

A. Infração - grave; Penalidade - multa (cinco vezes) e 

suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. 

B. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (cinco vezes) e 

suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. 

C. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (cinco vezes) e 

suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. 

D. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e 

suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. 

E. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e 

suspensão do direito de dirigir por 24 (vinte e quatro) 

meses. 

 

 

 


