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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Seca prejudica moagem da Usina Cruangi 

Por: Rafael Santos 

 

Apesar da chuva atual, a seca castigou a Zona da Mata 

pernambucana nos últimos meses, especialmente na área norte, 

com reflexos negativos sobre a produção sucroalcooleira. A 

safra da cana foi uma das vítimas da estiagem na Região, 

agravada pelo fenômeno El Niño. Com isso, a usina Cruangi, 

em Timbaúba, reaberta em 2015 após três safras parada, teve 

que encerrar a moagem na semana passada – dois meses antes 

do previsto. Faltou cana devido à seca. A usina só moeu 291 

mil toneladas das 500 mil planejadas. Dois mil postos de 

trabalho dos 4 mil abertos na cadeia agroindustrial em torno da 

moagem de Cruangi, foram desligados antecipadamente. 
 

FONTE: GIRO MATA NORTE -

 http://giro.matanorte.com/destaques/seca-prejudica-moagem-da-

usina-cruangi/ 

 

01- O texto acima tem o objetivo de: 

 

A. Entreter 

B. Informar 

C. Comover 

D. Divertir 

E. Denunciar 

 

02- De acordo com o texto: 

 

A. A seca prejudicou os trabalhos da usina, já que as chuvas 

só aumentaram recentemente. 

B. Como só choveu na área norte, a safra de cana ficou na 

mesma quantidade. 

C. Após 2015, a usina passou as três safras seguintes 

paradas. 

D. O fenômeno El Niño reforça a ideia de que a seca 

melhora a safra da cana. 

E. Após o fim previsto da moagem os trabalhadores saíram 

da usina. 

 

03- Dizer “A safra da cana foi uma das vítimas da estiagem na 

Região” é o mesmo que dizer que: 

 

A. Com a chuva atual a moagem foi interrompida. 

B. Com a falta de chuvas a safra de cana não foi a esperada. 

C. A safra de cana foi satisfatória apesar da estiagem. 

D. Uma região seca jamais poderia ter cana plantada nela. 

E. A estiagem fez com que a moagem continuasse. 

 

04- É correta a informação retirada do texto de que: 

 

A. A usina Cruangi foi fechada novamente em 2016. 

B. A usina funcionou nas últimas três safras. 

C. A usina encerrou a moagem antes de completarem-se 

dois meses de serviço. 

D. Mesmo com a seca a usina moeu o esperado para o 

período. 

E. Metade dos trabalhadores contratados foi dispensada 

antes do previsto. 

 

05- Assinale a alternativa correta sobre a acentuação das 

palavras do texto: 

 

A. „Timbaúba‟ é proparoxítona. 

B. „Cruangi‟ deveria ser acentuada por ser oxítona 

terminada em „i‟. 

C. „fenômeno‟ é proparoxítona. 

D. „últimos‟ é paroxítona terminada em „s‟. 

E. O acento na palavra „após‟ foi colocado incorretamente. 

 

06- Em qual das alternativas abaixo o número foi escrito por 

extenso de maneira INCORRETA? 

 

A. 2015- dois mil e quinze 

B. 291 – duzentos e noventa e um 

C. 500- cinquenta 

D. 4- quatro 

E. 2- dois 

 

A triste partida  (Patativa do Assaré) 

Setembro chegou, com oitubro e novembro, 

Já tamo em dezembro, 

Meu Deus que é de nós? 

Assim fala o pobre do sêco Nordeste 

Com medo da peste, 

Da fome feroz. 

A treze do mês ele fez a experiença,  

Perdeu sua crença  

Nas pedra de sá.  (Patativa do Assaré. Cordel. São Paulo: 

hedra, 2015, p. 56) 

 

07- Qual das palavras retiradas do texto foi corrigida 

INCORRETAMENTE? 

 

A. Oitubro- outubro 

B. Tamo- estamos 

C. sêco- seco 

D. feroz – ferós 

E. experiença – experiência 

 

08- Em qual das alternativas há apenas palavras que dão 

características a outras do texto? 

 

A. Oitubro – novembro 

B. Setembro – Deus 

C. Pobre – peste 

D. Sêco – feroz 

E. Fome – crença  

 

09- Qual das frases a seguir tem verbos no tempo futuro? 

 

A. “Os carros ficarão, em média, 15% mais caros até o fim 

de 2016” (O Globo) 

B. “Casas ficaram mais caras para financiar” (Jornal do 

Comercio) 

C. Aqueles amigos sempre saíam juntos. 

D. “Saiam em grupo, crianças!” 

E. Pediram pra você chegar mais cedo amanhã. 

 

http://giro.matanorte.com/destaques/seca-prejudica-moagem-da-usina-cruangi/
http://giro.matanorte.com/destaques/seca-prejudica-moagem-da-usina-cruangi/
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10- Em qual das frases abaixo NÃO há nenhuma palavra escrita 

INCORRETAMENTE? 

 

A. “Amor pelo Carnaval tem que ser incentivado desde 

cedo.” 

B. “É por isso que muitos pais fazem questão de vestir a 

fantasia nos pequenos.” 

C. “Mas nem todos os lugares são indicados para os foliões 

iniciantes.” 

D. “É por isso que o NE10 resolveu dá uma ajudinha e 

selecionar prévias para a garotada.” 

E. “Não faltam opções de blocos, shows e até 

concurso de fantasias. Confira!” 
 

11- “Agora pense na diferença entre as palavras. Quando 

pensamos em _____, vem à nossa mente uma imagem. E 

quando pensamos na palavra ______? Não há uma imagem 

para essa palavra porque ela indica um sentimento.”  

 

Que palavras abaixo completam corretamente e 

respectivamente a frase acima? 

 

A. Flor e saudade 

B. Amor e medo 

C. Carro e raiz 

D. Ansiedade e rosa 

E. Pensamento e coração 

 

 
 

12- „dele‟ no último quadrinho refere-se a: 

 

A. Ele 

B. Camaleão 

C. Vermelho 

D. Agora 

E. Oxigênio 

 

13- Em qual das alternativas abaixo o „X‟ tem o mesmo som 

que tem em „roxo‟? 

 

A. Táxi 

B. Exemplo 

C. Peixe 

D. Flexão 

E. Trouxe 

 

14- No segundo quadrinho, a palavra „agora‟ indica: 

 

A. Lugar 

B. Modo 

C. Tempo 

D. Intensidade 

E. Afirmação 

 

15- Em qual das alternativas abaixo uma palavra deveria ter 

sido empregada no plural e não foi? 

 

A. Elas, as moedas, estão sumindo da praça! 

B. Falta de troco virou um problema em todo o país. 

C. O número de moedas fabricada no ano passado foi três 

vezes menor em 2013. 

D. Se o valor do produto é fracionado, é ainda mais difícil 

cobrar o troco e o valor é arredondado. 

E. Maria Ines Dolci, advogada e coordenadora da Proteste, 

afirma que a prática é considerada abusiva. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Sobre os primeiros socorros é INCORRETO afirmar: 

 

A. Em caso de reanimação respiratória (boca a boca) puxe o 

ar e depois sopre. 

B. Jamais oferecer ou aplicar qualquer medicamento à 

vítima. 

C. Evitar contato direto com secreções da vítima, sob o risco 

de contaminação. 

D. Nas hemorragias não utilize as técnicas de garroteamento 

ou torniquete. 

E. Não mexer num membro fraturado, limitando-se a 

imobilizá-lo. 

 

17 – É acionado em casos de emergências, incêndios de 

acidentes domésticos, de trânsito, resgate de vítimas em que 

não é possível realizar os primeiros socorros, encarregados de 

realizar o transporte da(s) vítima(s) a uma unidade de saúde 

especializada de acordo com o caso específico: 

 

A. Corpo de bombeiros – 193. 

B. Polícia Militar – 190. 

C. SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) – 

192. 

D. Polícia Rodoviária Federal – 191. 

E. Defesa Civil – 199. 

 

18 – Injeta combustível no coletor de admissão para os 

respectivos cilindros: 

 

A. Bomba de combustível. 

B. Filtro de combustível. 

C. Regulador de pressão. 

D. Injetor. 

E. Tanque de combustível. 

 

19 – Registra a quilometragem percorrida pelo veículo desde a 

última vez em que foi zerada: 

 

A. Tacômetro. 

B. Velocímetro. 

C. Hodômetro Total. 

D. Hodômetro Parcial. 

E. Manômetro. 
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20 – Faz parte do Sistema de Alimentação do Motor, EXCETO:  

 

A. Tanque de Combustíveis. 

B. Tubulações. 

C. Cárter. 

D. Filtro de Combustível. 

E. Filtro de Ar. 

 

21 – No ciclo à 4 tempos motores Otto, o de tempo útil é o de: 

 

A. Admissão.  

B. Compressão.  

C. Expansão. 

D. Escapamento. 

E. Regressão. 

 

22 – No Código de Trânsito Brasileiro – CTB; Art. 179. Fazer 

ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo 

nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o 

veículo esteja devidamente sinalizado: 

 

I - em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido; 

II - nas demais vias: 

 

Esta ação é: 

 

A. Infração – média com penalidade – multa e Medida 

administrativa - remoção do veículo no primeiro caso (I) 

e Infração – leve com penalidade – multa no segundo 

caso (II). 

B. Infração – grave com penalidade – multa e Medida 

administrativa - remoção do veículo no primeiro caso (I) 

e Infração – média com penalidade – multa no segundo 

caso (II). 

C. Infração – grave com penalidade – multa e Medida 

administrativa - remoção do veículo no primeiro caso (I) 

e Infração – leve com penalidade – multa no segundo 

caso (II). 

D. Infração – grave com penalidade – multa e Medida 

administrativa - remoção do veículo nos dois casos (I e 

II). 

E. Infração – grave com penalidade – multa e Medida 

administrativa - remoção do veículo nos primeiro caso (I) 

e Infração – leve com penalidade e Medida 

administrativa – multa no segundo caso (II). 

 

23 – Segundo o CTB, Art. 190. Seguir veículo em serviço de 

urgência, estando este com prioridade de passagem 

devidamente identificada por dispositivos regulamentares de 

alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes, é uma: 

 

A. Infração leve com penalidade multa. 

B. Infração média com penalidade multa. 

C. Infração média com penalidade multa (2x). 

D. Infração grave com penalidade multa. 

E. Infração grave com penalidade multa (3x). 

 

 

 

 

24 – Do CTB, Art. 222. Deixar de manter ligado, nas situações 

de atendimento de emergência, o sistema de iluminação 

vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de 

incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das 

ambulâncias, ainda que parados, é uma: 

 

A. Infração leve com penalidade multa. 

B. Infração média com penalidade multa. 

C. Infração média com penalidade multa (2x). 

D. Infração grave com penalidade multa. 

E. Infração grave com penalidade multa (3x). 

 

25 – Consta no CTB, no Art. 306.  que Conduzir veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool ou de outra substância psicoativa que 

determine dependência tem como penas detenção, de seis 

meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. As 

condutas previstas no caput serão constatadas por:     

 

A. Concentração igual ou superior a 5 decigramas de álcool 

por litro de sangue ou igual ou superior a 0,5 miligrama 

de álcool por litro de ar alveolar ou sinais que indiquem, 

na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 

capacidade psicomotora.           

B. Concentração igual ou superior a 3 decigramas de álcool 

por litro de sangue ou igual ou superior a 0,1 miligrama 

de álcool por litro de ar alveolar ou sinais que indiquem, 

na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 

capacidade psicomotora.           

C. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool 

por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama 

de álcool por litro de ar alveolar ou sinais que indiquem, 

na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 

capacidade psicomotora.           

D. Concentração igual ou superior a 2 decigramas de álcool 

por litro de sangue ou igual ou superior a 0,1 miligrama 

de álcool por litro de ar alveolar ou sinais que indiquem, 

na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 

capacidade psicomotora.           

E. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool 

por litro de sangue ou igual ou superior a 0,1 miligrama 

de álcool por litro de ar alveolar ou sinais que indiquem, 

na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 

capacidade psicomotora.           

 

26 – Segundo o CTB, Art. 312. Inovar artificiosamente, em 

caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do 

respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial 

ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a 

fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz tem 

como pena: 

 

A. Detenção, de três a seis meses, ou multa. 

B. Detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

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

D. Detenção, de três meses a dois anos, ou multa. 

E. Detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
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27 – Movimento de passagem à frente de outro veículo que se 

desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em 

faixas distinta da via. 

 

A. Passagem por outro veículo. 

B. Ultrapassagem. 

C. Atrelagem. 

D. Alternamento 

E. Aquaplanagem 

 

28 – São falhas que possibilitam maior probabilidade de 

vibrações, EXCETO: 

 

A. Rolamentos deteriorados 

B. Acoplamentos desalinhados 

C. Eixos deformados 

D. Cavitação 

E. Buchas muito justas. 

 

29 – O que NÃO deve ser feito no caso de um acidente de 

trânsito? 

 

A. Cuidar da sua segurança. 

B. Tomar medidas de proteção. 

C. Tentar remover a vítima presa nas ferragens, mesmo sem 

estar preparado.  

D. Acionar Recurso Especializado.  

E. Afastar os curiosos. 

 

30 – A falta de lubrificação causa uma série de problemas nas 

máquinas. Dentre os citados abaixo, qual o de maior 

ocorrência? 

 

A. Desalinhamento. 

B. Ruídos. 

C. Grimpagem. 

D. Aumento do atrito. 

E. Ruptura das peças. 

 

31 – O tempo de degradação das Latas de Alumínio é de: 

 

A. 1 a 4 anos. 

B. 2 anos.  

C. 30 a 40 anos.  

D. 100 a 500 anos.  

E. Mais de 800 anos. 

 

32 – Sobre as normas de circulação para pedestres é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Ciclistas desmontados empurrando bicicletas não são 

considerados pedestres. 

B. Em vias urbanas, pedestres devem utilizar calçadas e 

passeios. 

C. Em vias rurais, deverão utilizar o acostamento contrário 

ao fluxo de veículos, em fila única. 

D. Travessias devem ser feitas na faixa de segurança, sob 

sinal favorável. 

E. Quando houver faixa de pedestre, mas não houver 

semáforo, pedestres terão preferência sobre veículos. 

 

33 – Sobre o uso do cinto de segurança é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Os cintos de segurança são mais eficazes em 

capotamentos, colisões frontais e em colisões que 

envolvem velocidades mais altas. 

B. Jovens condutores do sexo masculino utilizam o cinto de 

segurança com menos frequência do que outros grupos e 

são também mais propensos a se envolver em colisões. 

C. A efetividade dos cintos de segurança depende do tipo e 

severidade da colisão e da posição do ocupante no 

assento. 

D. O uso correto do cinto de segurança reduz o risco de 

morte em colisões em aproximadamente 60%. 

E. O uso de dispositivos de segurança para crianças pode 

reduzir em 71% a mortalidade de bebês em colisões de 

automóveis e em 54% as mortes de crianças menores. 

 

34 – São recomendações corretas casos de desmaios, EXCETO: 

 

A. Não jogar água na vítima. 

B. Esfregar os pulsos com álcool. 

C. Não oferecer álcool ou amoníaco para cheirar. 

D. Não tentar dar água ou outros líquidos enquanto a vítima 

estiver inconsciente. 

E. Não colocar sal na boca. 

 

35 – É o mais possível problema do câmbio automático: 

 

A. Marcha escapando. 

B. Entrada de óleo de câmbio no sistema de arrefecimento 

pelo trocador de calor. 

C. Ocorrência de ruídos. 

D. Apresentação de vazamentos. 

E. Dificuldade em engatar as marchas. 

 

36 – Segundo as definições da direção defensiva, um motorista 

que não está suficientemente capacitado para usar determinado 

tipo de veículo apresenta um caso de: 

 

A. Negligência. 

B. Imprudência. 

C. Imperícia. 

D. Falta de educação. 

E. Inconsequente. 

 

37 – São possíveis causas de freio com ruídos, EXCETO:  

 

A. Pastilhas vitrificadas. 

B. Tambor ovalado. 

C. Uso de pastilhas de má qualidade. 

D. Disco de freio com rebarbas. 

E. Aplicação errada das pastilhas. 

 

38 – São condições adversas da via, EXCETO: 

 

A. Tipos e condições de pavimentação. 

B. Largura e número de pistas. 

C. Posicionamento de objetos fixos no entorno. 

D. Sinalização. 

E. Tipos de veículos. 
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39 – Do CTB, Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo 

com sua utilização, classificam-se em vias urbanas e rurais. As 

vias rurais se dividem em: 

 

A. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via 

local. 

B. Rodovias e estradas. 

C. Via de trânsito rápido e via arterial. 

D. Via arterial e via coletora. 

E. Rodovias e Via arterial. 

 

40 – A velocidade máxima permitida para a via será indicada 

por meio de sinalização, obedecidas suas características 

técnicas e as condições de trânsito. Em um via arterial, onde 

não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima 

será de: 

 

A. 100 km/h. 

B. 80 km/h. 

C. 60 km/h. 

D. 40 km/h. 

E. 30 km/h. 

 

 

 


