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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

18 de agosto

14 às 17h

20 questões

3h de duração*
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Língua Nacional 5 questões

1. Assinale a alternativa em que as duas pala-
vras estão corretamente acentuadas segundo a 
norma-padrão.

a. SQUARE saída • jóia
b. SQUARE idéia • fácil
c. Check-square hélice • saúde
d. SQUARE bônus • enjôo
e. SQUARE exército • assembléia

2. A correta separação silábica da palavra psicologia é:

a. SQUARE P - SI - CO - LO - GIA
b. SQUARE P - SI - CO - LO - GI - A
c. SQUARE PSI - COL - O - GIA
d. SQUARE PSI - CO - LO - GIA
e. Check-square PSI - CO - LO - GI - A

3. Complete as frases abaixo com o antônimo da 
palavra que aparece entre parênteses.

 � Aquele quarto estava      ( bem ) iluminado.
 � O vidro da mesa era       ( transparente).
 � Flávio não era um      ( bom ) rapaz!
 � O salão de baile estava muito       ( escuro ).

a. Check-square mal • opaco • mau • reluzente
b. SQUARE mal • reluzente • mau opaco
c. SQUARE mau • opaco • mal • brilhante
d. SQUARE mau • opaco • mal • reluzente
e. SQUARE mau • reluzente • mal • opaco

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
do gênero feminino.

a. SQUARE pijama • alface • dó
b. Check-square cal • análise • mascote
c. SQUARE sofá • telefonema • trema
d. SQUARE cólera • saca-rolhas • criança
e. SQUARE aguardente • sanduíche • televisão

5. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ).

( ) O plural correto da palavra cidadão é 
cidadões.

( ) O plural correto da palavra anzol é anzóis.
( ) Há dois plurais corretos para a palavra peão: 

peões ou peães.
( ) O plural correto da palavra rapaz é rapazis.
( ) O plural correto da palavra atriz é atrizes.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • V
b. SQUARE V • V • F • V • F
c. SQUARE V • F • V • F • F
d. SQUARE F • V • V • V • F
e. Check-square F • V • V • F • V

Estudos Sociais 5 questões

6. Observe o mapa abaixo.

O Estado destacado no mapa é:

a. SQUARE Paraná.
b. SQUARE São Paulo.
c. SQUARE Minas Gerais.
d. Check-square Santa Catarina.
e. SQUARE Rio Grande do Sul.
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7. Amazonas, Roraima e Amapá são Estados situados 
em qual região do Brasil?

a. SQUARE Sul
b. Check-square Norte
c. SQUARE Sudeste
d. SQUARE Nordeste
e. SQUARE Centro-Oeste

8. A cidade de Belém é capital do segundo maior 
Estado do Brasil.

Assinale a alternativa que indica esta unidade da 
Federação.

a. Check-square Pará
b. SQUARE Rondônia
c. SQUARE Amazonas
d. SQUARE Rio Grande do Sul
e. SQUARE Rio Grande do Norte

9. Assinale a alternativa em que todos os municípios 
são municípios vizinhos de Caxambu do Sul.

a. SQUARE Campo Alegre • Índio Condá • Chapecó
b. SQUARE Campo Alegre • Rio dos Índios •  

Águas de Chapecó
c. SQUARE Planalto Norte • Rio dos Índios • Anta Gorda
d. Check-square Planalto Alegre • Rio dos Índios •  

Águas de Chapecó
e. SQUARE Planalto Alegre • Rio dos Bugres •  

Águas de Joinville

10. A atual população brasileira, segundo estimativa 
do IBGE, é cerca de:

a. SQUARE 50 milhões de habitantes.
b. SQUARE 100 milhões de habitantes.
c. Check-square 210 milhões de habitantes.
d. SQUARE 420 milhões de habitantes.
e. SQUARE 720 milhões de habitantes.

Conhecimentos Específicos 10 questões

11. A sinalização vertical de  
regulamentação tem por finali-
dade transmitir aos usuários as 
condições, proibições, obriga-
ções ou restrições no uso das 
vias urbanas e rurais.

Assinale a alternativa que  
contém o nome do sinal indicado na figura acima.

a. SQUARE Proibido ultrapassar da direita para a esquerda.
b. SQUARE Proibido mudar de via da marginal para a vicinal.
c. SQUARE Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da 

esquerda para a direita.
d. Check-square Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da 

direita para a esquerda.
e. SQUARE Proibido mudar de lado ou via de trânsito da 

esquerda para a direita.

12. A sinalização de advertência tem por finalidade:

a. SQUARE informar os usuários sobre condições, proibi-
ções, obrigações ou restrições no uso da via.

b. SQUARE indicar as vias e locais de interesse, bem como 
orientar os condutores de veículos quanto a 
percursos.

c. SQUARE organizar o fluxo de veículos e pedestres; con-
trolar e orientar os deslocamentos e comple-
mentar os sinais verticais.

d. SQUARE aplicar sinais ao pavimento da via, junto a ela, 
ou nos obstáculos próximos, de forma a tornar 
mais eficiente e segura a operação da via.

e. Check-square alertar os usuários da via sobre condições 
potencialmente perigosas, indicando sua 
natureza.
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15. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o 
condutor de veículo destinado à condução de escola-
res deve satisfazer os seguintes requisitos:

a. Check-square ter idade superior a vinte e um anos e ser habi-
litado na categoria D.

b. SQUARE ter idade superior a trinta e um anos e ser habi-
litado na categoria D.

c. SQUARE ter cometido no máximo uma infração grave ou 
gravíssima, e não ser reincidente em infrações 
médias durante os doze últimos meses.

d. SQUARE ter cometido no máximo duas infrações graves 
ou gravíssimas, e não ser reincidente em infra-
ções médias durante os doze últimos meses.

e. SQUARE ter reconhecimento de habilitação obtida em 
outro país e estar subordinado às condições 
estabelecidas em convenções e acordos inter-
nacionais e às normas do CONTRAN e SISMEC.

16. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, via 
local é aquela:

a. SQUARE via ou conjunto de vias destinadas à circulação 
prioritária de pedestres.

b. SQUARE caracterizada por interações em nível e semafo-
rizadas, destinada ao acesso local e ou a áreas 
restritas.

c. Check-square caracterizada por interseções em nível não 
semaforizadas, destinada apenas ao acesso 
local ou a áreas restritas.

d. SQUARE destinada a coletar e distribuir o trânsito que 
tenha necessidade de entrar ou sair das vias 
de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o 
trânsito dentro das regiões da cidade.

e. SQUARE caracterizada por interseções em nível, geral-
mente controlada por semáforo, com acessibili-
dade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e 
locais, possibilitando o trânsito entre as regiões 
da cidade.

13. De acordo com as normas gerais de circulação e 
conduta, os usuários das vias terrestres devem:

a. SQUARE implantar, manter e operar o sistema de sina-
lização, os dispositivos e os equipamentos de 
controle viário.

b. Check-square abster-se de todo ato que possa constituir 
perigo ou obstáculo para o trânsito de veícu-
los, de pessoas ou de animais, ou ainda causar 
danos a propriedades públicas ou privadas.

c. SQUARE planejar e implantar medidas para redução 
da circulação de veículos e reorientação do 
tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão 
global de poluentes.

d. SQUARE participar de todo ato que evite constituir 
perigo ou obstáculo para o trânsito de veícu-
los, de pessoas ou de animais, ou ainda causar 
danos a propriedades públicas ou privadas.

e. SQUARE registrar e licenciar, na forma da legislação, 
ciclomotores, veículos de tração e propulsão 
humana e de tração animal.

14. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os 
veículos especialmente destinados à condução coletiva 
de escolares somente poderão circular nas vias com:

a. Check-square inspeção semestral para verificação dos equipa-
mentos obrigatórios e de segurança.

b. SQUARE inspeção mensal para verificação dos equipa-
mentos obrigatórios e de segurança.

c. SQUARE equipamento registrador instantâneo inalterá-
vel de tempo.

d. SQUARE equipamento registrador instantâneo inalterá-
vel de localização.

e. SQUARE requisitos e equipamentos obrigatórios estabe-
lecidos pelo SISMEC.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

17. Os motores dos automóveis funcionam de acordo 
com um ciclo OTTO de quatro tempos, caracterizado 
por:

a. SQUARE admissão, explosão, descarga e compressão.
b. Check-square admissão, compressão, explosão e descarga.
c. SQUARE explosão, compressão, injeção e ignição.
d. SQUARE explosão, compressão e admissão.
e. SQUARE compressão, descarga e compressão.

18. A trajetória dos veículos é determinada pelo 
motorista através do dispositivo chamado:

a. Check-square direção.
b. SQUARE diferencial.
c. SQUARE suspensão.
d. SQUARE freio de mão.
e. SQUARE caixa de marcha.

19. Nos automóveis, a energia mecânica produzida 
pelo motor é transmitida para as rodas através do 
sistema de:

a. SQUARE eixos.
b. SQUARE ignição.
c. Check-square transmissão.
d. SQUARE alimentação.
e. SQUARE direção.

20. A especificação do pneu de um automóvel é 
175/65 R14.

Com relação ao número 175, pode-se afirmar:

a. SQUARE A altura do pneu é 175 mm.
b. SQUARE A profundidade do pneu é 65 mm.
c. SQUARE A largura da seção do pneu é 175 cm.
d. Check-square A largura da seção do pneu é 175 mm.
e. SQUARE A largura do talão do pneu é 75 centímetros.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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