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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 pro-
va completo e o cartão-resposta devidamente preenchido 
e assinado.

26 de agosto

9 às 13h

30 questões

4h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto.

Tartaruga – risco de extinção

A maior tartaruga que existe é a tartaruga-de-couro, 
que vive no mar. Ela chega a pesar seiscentos quilos 
e sua carcaça pode medir até 2 metros de compri-
mento. Essa espécie está ameaçada de extinção. Isso 
porque o homem caça esse bicho para comer a sua 
carne e aproveitar o seu couro e carcaça. A “tartaruga 
japonesa” é a mais comum. Ela não tem os olhinhos 
puxados, mas recebeu esse apelido porque foram os 
japoneses que começaram a vendê-las nas feiras.

FOLHINHA de São Paulo (http://portaldoprofessor.mec.gov.br)

1. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto.

a. SQUARE O texto fala de duas espécies de tartaruga; diz 
que uma é mais importante que a outra.

b. SQUARE A tartaruga-de-couro foi primeiramente ven-
dida pelos japoneses.

c. Check-square O homem é o responsável por uma espécie de 
tartaruga estar com possibilidade de ser extinta.

d. SQUARE Os japoneses é que deram nome a uma das 
tartarugas mais comuns que existe, por isso 
elas têm os olhinhos puxados.

e. SQUARE O texto afirma que vender tartarugas em feiras 
é proibido para não se correr o risco de colocá-

-las em extinção.

2. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE O couro e a carcaça da tartaruga japonesa são 
utilizados pelo homem.

b. SQUARE A palavra “olhinhos” está no plural e no 
aumentativo.

c. SQUARE Em “vendê-las”, o termo sublinhado refere-se à 
tartaruga-de- couro.

d. Check-square O plural correto da frase sublinhada no texto é: 
“As maiores tartarugas que existem são as tarta-
rugas-de-couro, que vivem no mar”.

e. SQUARE A palavra “tartaruga” e “japonesa” são dois 
substantivos no texto, porque dão nome a um 
animal.

3. O substantivo coletivo de tartaruga é “bando”.

Assinale a alternativa que também apresenta um subs-
tantivo coletivo.

a. SQUARE Quero uma porção dessa comida.
b. SQUARE A tartaruga pesava muitas toneladas.
c. SQUARE Hoje um monte de pessoas veio à reunião.
d. SQUARE Aquele é um pedaço grande da tartaruga, uma 

pena que a mataram.
e. Check-square Uma assembleia estava reunida para decidir 

sobre a extinção das tartarugas.

4. Assinale a alternativa em que a frase apresenta cor-
retamente o grau aumentativo da palavra sublinhada.

a. SQUARE O garoto é maior do que eu.
b. Check-square A vida é muito bela, é belíssima.
c. SQUARE A casa mais parecia um casebre.
d. SQUARE A vila dos meninos era um pitoresco vilarejo.
e. SQUARE Aquele povo era um povinho estranho.

5. Assinale a alternativa correta.

a. Check-square As palavras “extinção” e “recebeu” são correta-
mente separadas em sílabas da seguinte forma: 

“ex-tin-ção” e “re-ce-beu”.
b. SQUARE Tartaruga japonesa é um substantivo próprio, 

por isso está escrita com letra maiúscula.
c. SQUARE As palavras “mais”, “seu” e “couro” são dissílabas.
d. SQUARE A palavra “seiscentos” está no plural.
e. SQUARE Todas as tartarugas-de-couro medem 2 metros 

de comprimento.

Temas de Atualidade 5 questões

6. A economia de Rio das Antas é centralizada:

a. Check-square na agropecuária.
b. SQUARE na pesca industrial.
c. SQUARE no turismo de Eventos.
d. SQUARE na indústria de transformação.
e. SQUARE na geração de energia elétrica.
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7. Entre os primeiros colonos estrangeiros de Rio das 
Antas estavam muitos vindos da:

a. SQUARE China e Itália.
b. Check-square Alemanha e Itália.
c. SQUARE Rússia e Alemanha.
d. SQUARE Ucrânia e Alemanha.
e. SQUARE Espanha e Noruega.

8. A população estimada de Rio das Antas em 2017, 
segundo o IBGE, é:

a. SQUARE Inferior a 5 mil habitantes.
b. SQUARE Inferior a 6 mil habitantes.
c. SQUARE Aproximadamente 8 mil e 100 pessoas.
d. Check-square Um pouco mais de 6 mil e 200 habitantes.
e. SQUARE Um pouco mais de 12 mil habitantes.

9. A data de aniversário de Rio das Antas, é:

a. SQUARE 22 de abril.
b. SQUARE 14 de junho.
c. Check-square 27 de julho.
d. SQUARE 7 de setembro.
e. SQUARE 11 de setembro.

10. A Greve dos Caminhoneiros, recentemente ocor-
rida, paralisou o país, dificultando o abastecimento, 
a produção industrial, o comércio interno e as 
exportações.

Assinale a alternativa que indica a principal razão para 
o início do movimento.

a. SQUARE A ameaça de privatização da Petrobras.
b. SQUARE O aumento do comércio de cabotagem e do 

transporte ferroviário.
c. SQUARE A greve dos trabalhadores das Plataformas de 

Petróleo.
d. SQUARE Os leilões das áreas de exploração no litoral 

brasileiro.
e. Check-square Os constantes e crescentes aumentos do preço 

do óleo diesel.

Higiene e Segurança no Trabalho 10 questões

11. Assinale a alternativa que corresponde a um 
hábito que colabora na prevenção de doenças:

a. SQUARE fumar cigarro.
b. SQUARE vida sedentária.
c. SQUARE utilizar drogas ilegais.
d. Check-square praticar atividade física regularmente.
e. SQUARE ingerir muita bebida alcóolica diariamente.

12. Assinale a alternativa que corresponde a exem-
plos de alimentos que devem ser ingeridos com 
habitualidade e regularidade para uma alimentação 
balanceada e saudável.

a. Check-square Frutas e legumes.
b. SQUARE Balas e refrigerantes.
c. SQUARE Chocolates e salgados fritos.
d. SQUARE Pizzas e embutidos.
e. SQUARE Bolos e chicletes.

13. Qual das doenças abaixo exemplificadas tem 
vacina disponível na Rede Pública de Saúde?

a. SQUARE Bulimia
b. SQUARE Autismo
c. SQUARE Anorexia
d. SQUARE Depressão
e. Check-square Hepatite B

14. O simbolo ilustrado abaixo nos avisa sobre o 
perigo de produtos:

a. SQUARE tóxicos.
b. SQUARE recicláveis.
c. Check-square inflamáveis.
d. SQUARE não recicláveis.
e. SQUARE perecível.
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19. Sinais de alerta fazem parte do nosso dia a dia, e 
servem para facilitar nossa vida e nos alertar de riscos, 
com a finalidade de prevenir acidentes. No ambiente 
de trabalho não é diferente e essa sinalização é um 
meio de comunicação importante na prevenção de 
acidentes de trabalho.

A placa ilustrada ao lado nos alerta para:

a. SQUARE produto tóxico.
b. Check-square piso escorregadio.
c. SQUARE cordas no chão.
d. SQUARE choque elétrico.
e. SQUARE correntes em movimento.

20. Caso você esteja no seu ambiente de trabalho 
e seja surpreendido com um colega recebendo uma 
forte descarga elétrica por conta de um fio desenca-
pado, qual a atitude correta a ser tomada por você 
visando garantir a segurança de todos?

a. SQUARE Sair correndo e fingir que não viu nada.
b. SQUARE Abraçar a vítima com força para abafar a cor-

rente elétrica.
c. Check-square Manter a calma, encontrar a fonte da energia 

e desligá-la imediatamente, para em seguida 
chamar o socorro.

d. SQUARE Continuar suas tarefas normalmente e, caso 
encontre alguém, contar sobre o ocorrido.

e. SQUARE Puxar a vítima pelas duas mãos simultanea-
mente, visando tirá-la da energia.

Conhecimentos Específicos 10 questões

21. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN, a par-
tir de que idade as crianças podem ser transportadas 
no banco dianteiro de automóveis?

a. SQUARE 9 anos
b. Check-square 10 anos
c. SQUARE 11 anos
d. SQUARE 12 anos
e. SQUARE 13 anos

15. Para manter o ambiente de trabalho um local 
seguro para todos é necessário:

a. SQUARE não limpar corrimãos e maçanetas.
b. Check-square realizar a manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos.
c. SQUARE usar ferramentas inadequadas ao serviço 

desempenhado.
d. SQUARE dispensar o uso do Equipamento de Proteção 

Individual se necessário.
e. SQUARE não observar e obedecer às placas de sinaliza-

ção de segurança do trabalho.

16. No ambiente de trabalho qual o item indispensá-
vel no manuseio de lixo?

a. SQUARE sapato social
b. SQUARE relógio digital
c. SQUARE óculos escuros
d. SQUARE chinelo de dedo
e. Check-square luvas de proteção

17. Assinale a alternativa que corresponde a um 
exemplo de EPI (Equipamento de Proteção Individual).

a. SQUARE brinco de ouro
b. SQUARE relógio de bolso
c. SQUARE escova de dentes
d. Check-square óculos de proteção
e. SQUARE corrente de diamantes

18. São vários os cuidados que devemos tomar no 
trânsito e com os pedestres. Para isso temos a sinaliza-
ção de trânsito como forma de auxílio e para chamar 
nossa atenção para situações em que devemos redo-
brar nossos cuidados.

A placa de advertência ilustrada  
ao lado significa:

a. Check-square Área escolar.
b. SQUARE Pista escorregadia.
c. SQUARE Trânsito de ciclistas.
d. SQUARE Confluência à esquerda.
e. SQUARE Comprimento limitado.
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22. A placa ilustrada significa:

a. SQUARE Peso máximo permitido.
b. SQUARE Proibido virar à direita.
c. SQUARE Proibido trânsito  

de motocicletas.
d. SQUARE Permitido o trânsito  

de ônibus.
e. Check-square Proibido trânsito de ônibus.

23. A placa ilustrada significa:

a. SQUARE Peso máximo  
permitido por eixo.

b. SQUARE Peso bruto total  
máximo permitido.

c. Check-square Comprimento  
máximo permitido.

d. SQUARE Largura máxima permitida.
e. SQUARE Velocidade máxima permitida.

24. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro um 
motorista que foi autuado por transitar com o veículo 
em desacordo com as especificações, e com falta de 
inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, 
quando exigidas pela legislação se enquadra em qual 
tipo de infração?

a. SQUARE leve
b. SQUARE média
c. SQUARE moderada
d. Check-square grave
e. SQUARE gravíssima

25. A velocidade máxima permitida para a via será 
indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 
características técnicas e as condições de trânsito. 
Contudo, caso o condutor transite em uma via local de 
uma via urbana, onde não exista sinalização regula-
mentadora, a velocidade máxima será de:

a. Check-square 30 km/h.
b. SQUARE 40 km/h.
c. SQUARE 50 km/h.
d. SQUARE 60 km/h.
e. SQUARE 80 km/h.

26. Sinais sonoros são sinais emitidos pelos agentes 
de trânsito por meio de silvos e devem ser respeitados 
por condutores e pedestres.

Qual sinal sonoro o agente de trânsito deverá emi-
tir quando sua intenção for diminuir a marcha dos 
veículos?

a. Check-square um silvo longo
b. SQUARE um silvo breve
c. SQUARE dois silvos breves
d. SQUARE dois silvos breves e dois silvos longos
e. SQUARE silvos breves intermitentes

27. As condições adversas são fatores que podem 
prejudicar o real desempenho do condutor no ato de 
conduzir um veículo automotor.

Assinale a alternativa que corresponde a uma condi-
ção adversa de via.

a. SQUARE neblina
b. SQUARE pneus vazios e gastos
c. SQUARE lâmpadas queimadas no veículo
d. Check-square curvas acentuadas
e. SQUARE granizo

28. As linhas de divisão de fluxos opostos são demar-
cadas na cor:

a. SQUARE azul.
b. SQUARE verde.
c. SQUARE laranja.
d. SQUARE branca.
e. Check-square amarela.

29. São computados quantos pontos ao condutor 
que comete uma infração gravíssima?

a. SQUARE 6
b. Check-square 7
c. SQUARE 8
d. SQUARE 10
e. SQUARE 20
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

30. Respeitadas as condições operacionais de trânsito 
e da via, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
em uma via onde a velocidade máxima é de 90 quilôme-
tros por hora, a velocidade mínima permitida será de:

a. SQUARE 30 km/h.
b. SQUARE 35 km/h.
c. Check-square 45 km/h.
d. SQUARE 40 km/h.
e. SQUARE 50 km/h.



Página 
em Branco.
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Página 
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

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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