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CONCURSO PÚBLICO

PALESTINA (AL) - MÉDIO TARDE
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

CATEGORIA D - MOTORISTA

ATENÇÃO!

Verifique  se  as  informações  descritas  neste  Caderno  de  Questões  Objetivas  coincidem  com  o

registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal

de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O condutor defensivo deve conhecer as leis e a sinalização de
trânsito e obedecê-las sempre, em qualquer local e horário.
II. No Brasil, atirar do veículo restos de alimentos, objetos sólidos
ou substâncias de qualquer tipo é uma infração leve, passível de
recolhimento do documento de habilitação e apreensão do veículo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

2 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a) A utilização de aparelho celular pelo condutor é um fator que
pode  causar  graves  riscos  à  condução  do  veículo  e  gerar
acidentes.

b) O condutor defensivo, sabendo ser impossível prever situações
inesperadas, deve ficar atento e buscar promover acidentes.

c) A ocorrência de fumaça na pista, granizo ou neve podem ser
fatores de risco para o condutor e seu veículo.

d) Conhecer o veículo e equipamentos de transporte é uma forma
de reduzir o risco de acidentes no trânsito.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O condutor não deve saber escolher a melhor alternativa, quando
em real situação de risco.
II. A imprudência no trânsito, caracterizada pela ação perigosa do
condutor, não está ligada a ato inseguro e não gera riscos ao ato
de dirigir.
III. Manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento,
e  devidamente  abastecido,  é  um  dos  deveres  do  condutor
defensivo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Atirar do veículo objetos ou substâncias é infração grave, passível
de  recolhimento  do  documento  de  habilitação,  apreensão  do
veículo, multa e processo penal.
II.  A falta de acostamento na pista é um exemplo de condição
adversa que pode estar relacionada a riscos de direção.
III. A imperícia está relacionada à falta de habilidade do condutor
ao volante. Ou seja, o acidente de trânsito acontece em razão do
condutor ter  domínio sobre o veículo que dirige e,  portanto,  ele
nunca pode ser responsabilizado pelo mesmo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  É  vedado  ao  condutor  utilizar-se  de  técnicas  resultantes  de
prática e treinamento em prol da segurança no trânsito.
II.  Conhecer as condições adversas do trânsito é uma forma de
minimizar as consequências dos acidentes de carro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Direção defensiva é  o  conjunto de medidas e  procedimentos
utilizados  para  prevenir  ou  minimizar  as  consequências  dos
acidentes de trânsito.
II.  O  ciclista  desmontado empurrando a  bicicleta  nunca poderá
equiparar-se ao pedestre em direitos ou deveres.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, atirar do veículo objetos ou substâncias é uma infração
grave,  passível  de  recolhimento  do  documento  de  habilitação,
apreensão do veículo, multa e processo penal contra o condutor, o
proprietário do veículo e todos os passageiros. Logo, um motorista
que  adota  esse  comportamento  está  sujeito  a  essas  punições
através da autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via.
II.  O condutor defensivo tem o dever de conhecer o veículo que
está conduzindo e saber usá-lo corretamente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No veículo, os equipamentos de segurança devem estar em bom
estado de conservação e devem ser regularmente submetidos à
inspeção.
II.  O  condutor  defensivo  deve  confiar  apenas  nas  próprias
habilidades,  ignorando  os  instrumentos  do  painel  ao  tomar  as
decisões ao volante.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever
dos  órgãos  e  entidades  componentes  do  Sistema Nacional  de
Trânsito.
II.  As poças d’água e as pistas escorregadias são exemplos de
condições  adversas  causadas  por  chuva  e  que  podem  estar
relacionadas a riscos de direção.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.



Instituto ADM&TEC | PALESTINA (AL) - MÉDIO TARDE v.Audit.: EC3286AB7

CATEGORIA D - MOTORISTA - Página 3 de 8 v.1035/2019

10 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O acidente de trânsito acontece em razão de o condutor ter
completo domínio sobre o veículo que dirige.

b) A fim de prevenir ou minimizar as consequências dos acidentes
de  trânsito,  o  condutor  defensivo  deve  manter  a  sua  atenção
ampliada quando for necessário conduzir sob efeito de álcool ou
qualquer substância tóxica.

c) Manter um comportamento negligente ao volante é uma das
principais  formas  de  prevenir  acidentes  de  trânsito.  Com  esse
comportamento, o condutor pode ignorar uma condição insegura,
como chuva intensa e  pneus em mau estado de  conservação,
garantindo assim a segurança dos passageiros.

d)  O condutor do veículo deve estar  atento aos elementos que
possam causar acidentes, a fim de preveni-los.

Ética

Paulo Roberto Martinez Lopes
Secretário-Executivo Comissão de Ética do DNIT
Brasília - DF

A ética representa uma abordagem sobre as constantes morais,
aquele  conjunto  de  valores  e  costumes  mais  ou  menos
permanentes  no  tempo  e  uniforme  no  espaço.  A  moral
administrativa é imposta ao agente público para sua conduta
interna, segundo as exigências da instituição a que serve, e a
finalidade de sua ação: o bem comum.

A  ética  na  administração  e  a  moralidade  administrativa  não
representam senão uma das faces da moralidade pública que se
sujeita ao controle social, pois a moralidade é encontrada nos
julgamentos que as pessoas fazem sobre a conduta e não na
própria conduta. E tratando-se de moralidade pública, torna-se
imperioso reivindicar-se alto grau de generalidade e autoridade,
resultando, então, do julgamento respectivo, em caráter objetivo
e público, não um ato individual e privado.

As  leis  e  normas  são  de  caráter  impositivo,  tendo  o  agente
público o dever de cumpri-las, e tendo que responder pelo seu
não cumprimento. Já a conduta ética é de caráter pessoal,  o
agente público tem a responsabilidade de ser ético. Porém sem
jamais deixar de respeitar e cumprir o princípio constitucional da
moralidade administrativa.

E o que é ser ético?

Ser ético é ter a certeza que sua função é pública, e que tem a
obrigação de tratar ao público e aos colegas de serviço com toda
dignidade, honra, eficiência, honestidade e muito respeito.

Ser ético é ter o zelo necessário para com o patrimônio público,
evitando ao máximo o desperdício e o descaso. Ao ser ético, o
agente público estará automaticamente cumprindo a maioria de
nossa legislação administrativa.

Ao  falarmos de  conduta  ética  na  administração  pública,  não
podemos nos omitir em citar o crescente conflito de interesse
hoje  existente  na  Administração.  Devido  principalmente  ao
crescente número de nomeações para cargos em comissão ou
de  provimento  especial,  que  na  sua  grande  maioria  são
ocupados por pessoas que não pertencem ao quadro efetivo de
servidores  da  administração  pública,  podemos  observar  a
crescente confusão entre o público e o privado e em sua maioria
de  casos,  colaborando  e  facilitando  atos  de  improbidade
administrativa e desvios de conduta ética.  Devemos observar
que  na  expressão  interesse  público  agrega-se  o  valor  de
moralidade,  ética,  independência,  honestidade  objetiva  e
subjetiva da administração em relação a rigorosamente todos os
assuntos que dizem respeito às relações da Administração no
âmbito interno e externo.

Adaptado.  Disponível  em:  http://bit.ly/2m2kLA3  (acesso  em
26/09/2019)

11 • Com base no texto 'Ética', leia as afirmativas a seguir:
I. A partir da leitura do texto, é possível inferir que os desvios éticos
são culturais no Brasil, e, portanto, afirma o autor, tentar evitá-los é
sempre  um esforço  improdutivo  no  contexto  da  Administração
Pública.
II. O autor defende que a ética na administração e a moralidade
administrativa  não  representam  senão  uma  das  faces  da
moralidade pública que se sujeita ao controle social.
III.  De  acordo  com  o  texto,  as  leis  e  normas  são  de  caráter
impositivo, tendo o agente público o dever de cumpri-las, e tendo
que responder  pelo  seu não cumprimento.  Já  a  conduta  ética,
explica o autor, é de caráter pessoal. Ou seja, o agente público tem
a responsabilidade de ser ético, sem jamais deixar de respeitar e
cumprir o princípio constitucional da moralidade administrativa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

12 • Com base no texto 'Ética', leia as afirmativas a seguir:
I. Para defender o seu ponto de vista, o autor apresenta ao leitor
diversos conceitos, como o conceito de moral administrativa, que
representa uma abordagem sobre as constantes morais,  aquele
conjunto de valores e costumes mais ou menos permanentes no
tempo e uniforme no espaço.
II. O texto aponta que os desvios éticos ocorrem quando o servidor
público distingue claramente o público do privado. Ou seja, quanto
maior a separação entre os interesses pessoais e os interesses
públicos,  maiores  as  chances  de  um  agente  governamental
incorrer em um ato de improbidade administrativa.
III.  A  ética,  na  perspectiva  de  Paulo  Roberto  Martinez  Lopes,
representa uma abordagem sobre as constantes morais,  aquele
conjunto de valores e costumes mais ou menos permanentes no
tempo e uniforme no espaço. Já a moral administrativa, explica o
autor,  é  imposta  ao  agente  público  para  sua  conduta  interna,
segundo as exigências da instituição a que serve, e a finalidade de
sua ação: o bem comum.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

13 • Com base no texto 'Ética', leia as afirmativas a seguir:
I. É dever de todos os servidores públicos, de acordo com o texto,
agir de forma contrária à ética em todos os seus atos, pois apenas
dessa forma ele poderá contribuir para a melhoria dos serviços
prestados aos cidadãos.
II. A ética na Administração Pública, defende o autor, compreende o
conjunto de ações e atitudes do agente público que impedem o
mesmo de cumprir a legislação vigente, elevando a burocracia nos
serviços prestados aos cidadãos.
III. Ter o zelo necessário para com o patrimônio público, evitando
ao máximo o  desperdício  e  o  descaso,  são atitudes éticas,  na
perspectiva  do  autor.  Ele  defende  que,  ao  ser  ético,  o  agente
público estará automaticamente cumprindo a maioria  de nossa
legislação administrativa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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14 • Com base no texto 'Ética', leia as afirmativas a seguir:
I. Na expressão interesse público, de acordo com o texto, agrega-se
o valor de moralidade, ética, independência, honestidade objetiva e
subjetiva da administração em relação a rigorosamente todos os
assuntos  que  dizem respeito  às  relações  da  Administração  no
âmbito interno e externo.
II.  Na  perspectiva  do  autor,  tratando-se  de  moralidade  pública,
torna-se  imperioso  reivindicar-se  alto  grau  de  generalidade  e
autoridade, resultando, então, do julgamento respectivo, em caráter
objetivo e público, não um ato individual e privado.
III. Ser ético, na perspectiva do autor, é adotar atitudes positivas em
relação ao próprio desenvolvimento pessoal e profissional, sempre
buscando obter ganhos pessoais e favorecimentos indevidos no
âmbito da organização pública.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

15 • Com base no texto 'Ética', leia as afirmativas a seguir:
I. No texto, o autor defende que ser ético é ter a certeza que sua
função é pública, e que tem a obrigação de tratar ao público e aos
colegas  de  serviço  com  toda  dignidade,  honra,  eficiência,
honestidade e muito respeito.
II. No texto, o autor defende que a ética é o conjunto de atitudes e
comportamentos  que  tolhem  a  produtividade,  a  eficiência  e  a
efetividade  de  uma  entidade  pública,  tornando  todos  os  seus
processos excessivamente burocráticos.
III. No texto, o autor reconhece que os desvios éticos são comuns
em todas as organizações,  inclusive naquelas do setor  público.
Assim, defende o autor, a moral administrativa deve incorporar e
permitir tais desvios, pois eles representam uma parte da cultura
dessas organizações.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Muitos  motoristas  pensam  na  manutenção  dos  veículos
somente  quando  apresentam  a lgum  problema  de
funcionamento, ou quando se planeja fazer alguma viagem mais
longa.  No entanto,  um veículo pode exigir  diferentes tipos de
manutenção,  pois,  em linhas gerais,  há  4  tipos diferentes  de
manutenção  para  um  automóvel.  Elas  funcionam  tanto  para
detectar futuros problemas quanto para consertar o que já não
está funcionando muito bem.

Deixar  para  fazer  a  manutenção  apenas  quando  o  veículo
apresenta  um  defeito  é  uma  atitude  que  coloca  em  risco  a
segurança do condutor  e  dos passageiros.  Para reduzir  esse
risco,  o  motorista  deve  conhecer  os  4  tipos  de  manutenção
descritos a seguir:

1 - MANUTENÇÃO DETECTIVA

A manutenção detectiva é um método de avaliação que tem
como objetivo garantir a segurança e o bom funcionamento dos
equipamentos. Ela é realizada para testar o uso a longo prazo do
automóvel e garantir sua boa operação, encontrando possíveis
erros que possam estar ocultos e que poderiam causar avarias
futuramente.

No processo de manutenção detectiva, os itens dos sistemas do
automóvel são testados em funcionamento, para que possíveis
falhas  sejam  detectadas.  Essa  manutenção  permite  ter  um
aumento de vida útil dos equipamentos e uma diminuição dos
custos de reparo. Esse processo costuma ser realizado como
parte das revisões periódicas indicadas pelo fabricante.

2 - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Convencionalmente os motoristas pensam que a manutenção
periódica de veículos, conforme indicada pelo fabricante, limita-
se à manutenção corretiva. No entanto, ela é realizada quando já
há  algum  tipo  de  desgaste  nos  equipamentos  e  se  faz
necessário substituir peças e/ou fazer reparos nos itens que já
apresentam falhas. Assim, como o próprio nome indica, ela é
realizada para corrigir um problema que já existe no carro.

3 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva tenta prever a possibilidade de falhas e
programar  reparos  ou  ajustes  nos  veículos  antes  que
apresentem algum problema. Essa prática reduz a probabilidade
de avarias ou degradações das peças do automóvel e contribui
para manter a segurança do motorista e dos passageiros. São
exemplos  dessa  manutenção  a  troca  de  óleo  do  motor,  a
calibração  dos  pneus  e  a  inspeção  de  equipamentos  de
segurança.

4 - MANUTENÇÃO PREDITIVA

A manutenção preditiva é uma metodologia baseada no estado
dos  equipamentos.  O  objetivo  é  avaliar  constantemente  o
funcionamento de cada item e prever sua vida útil para que esse
tempo seja melhor aproveitado pelo usuário, eliminando custos
com desmontagens desnecessárias e manutenções corretivas.

ATENÇÃO SEMPRE!

Apesar dos diversos tipos de manutenção às quais um veículo
pode  estar  sujeito,  é  dever  do  motorista  zelar  pelo  bom
funcionamento  do  automóvel  e  manter  a  atenção  quanto  a
potenciais problemas.

Problemas  de  tração,  aderência  e  estabilidade,  por  exemplo,
podem  ser  causados  por  pneus  desgastados  ou  murchos.
Assim, deixar para trocá-los apenas quando estiverem carecas é
muito perigoso, pois pneus lisos possuem uma capacidade de
frenagem reduzida e alto risco de deslocamento em curvas e
aquaplanagem - se o carro desliza com facilidade, o motorista
pode perder o controle do veículo e causar um acidente.

Se o motorista perceber qualquer alteração no funcionamento
dos freios, é recomendável levar o veículo para a inspeção por
um mecânico para que ele possa conferir a regulagem do freio
de  mão,  o  desgaste  de  pastilhas  e  substituir  o  fluido,  se
necessário.

O  óleo  do  motor  também  deve  ser  trocado  periodicamente,
assim  como  deve-se  preferir  abastecer  o  veículo  com
combustíveis de boa qualidade e não ignorar ruídos anormais no
motor,  falhas  de  funcionamento  dessa  parte  do  veículo  ou
consumo excessivo de combustível.

Assim,  com a atenção e os cuidados necessários,  é  possível
manter  o  veículo  em  boas  condições  de  funcionamento  e
segurança por muitos anos.

Adaptado.
Disponível em: http://bit.ly/2Os1MLc (acesso em 06/10/2019).
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16  •  Com  base  no  texto  'MANUTENÇÃO  DE  VEÍCULO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. Infere-se do texto que a manutenção preditiva é uma metodologia
baseada no estado dos equipamentos. Ou seja, o objetivo é avaliar
constantemente o funcionamento de cada item e prever sua vida
útil  para que esse tempo seja melhor aproveitado pelo usuário,
ampliando  custos  com  desmontagens  desnecessárias  e
manutenções  corretivas.
II. O texto permite deduzir que a manutenção corretiva é realizada
para corrigir um problema que já existe no carro.
III. Conclui-se do texto que as atividades de manutenção do veículo
funcionam  tanto  para  detectar  futuros  problemas  quanto  para
consertar o que já não está funcionando muito bem. Assim, afirma
o texto, deixar para fazer a manutenção apenas quando o veículo
apresenta  um  defeito  é  uma  atitude  que  mitiga  os  riscos  à
segurança do condutor e dos passageiros.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

17  •  Com  base  no  texto  'MANUTENÇÃO  DE  VEÍCULO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. No texto, é possível identificar a ideia de que, convencionalmente,
os  motoristas  pensam  que  a  revisão  periódica  de  veículos,
conforme  indicada  pelo  fabricante,  limita-se  à  manutenção
corretiva. No entanto, afirma o texto, essa manutenção é realizada
mesmo  quando  não  há  qualquer  t ipo  de  desgaste  nos
equipamentos ou quando não se faz necessário substituir peças
e/ou fazer reparos no veículo.
II.  Segundo  o  autor,  a  manutenção  detectiva  permite  ter  um
aumento de vida útil  dos equipamentos e  uma diminuição dos
custos de reparo. Esse processo, afirma ele, costuma ser realizado
como parte das revisões periódicas indicadas pelo fabricante.
III. É possível subentender-se a partir do texto que, se o motorista
perceber qualquer alteração no funcionamento dos freios, não é
recomendável levar o veículo para a inspeção por um mecânico,
pois  deve-se  evitar  conferir  a  regulagem  do  freio  de  mão,  o
desgaste de pastilhas ou substituir o fluido.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

18  •  Com  base  no  texto  'MANUTENÇÃO  DE  VEÍCULO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O autor aponta que, apesar dos diversos tipos de manutenção às
quais um veículo pode estar sujeito, é dever do motorista zelar pelo
bom funcionamento do automóvel e manter a atenção quanto a
potenciais problemas. Ou seja, o motorista deve adotar medidas
preventivas, realizar os reparos necessários e manter-se atento a
indicadores de problema no automóvel.
II.  Segundo o  texto,  a  manutenção  detectiva  é  um método  de
avaliação que tem como objetivo garantir a segurança e o bom
funcionamento dos equipamentos. Ela é realizada para testar o uso
a  longo  prazo  do  automóvel  e  garantir  sua  boa  operação,
encontrando  possíveis  erros  que  possam  estar  ocultos  e  que
poderiam causar avarias futuramente, de acordo com o texto.
III. O texto aponta que muitos motoristas pensam na manutenção
dos  veículos  somente  quando  apresentam  algum  problema  de
funcionamento, ou quando se planeja fazer alguma viagem mais
longa. No entanto, afirma o texto, um veículo pode exigir diferentes
tipos de manutenção, pois, em linhas gerais, há 4 tipos diferentes
de  manutenção  para  um  automóvel:  manutenção  detectiva,
manutenção  corretiva,  manutenção  preventiva  e  manutenção
preditiva.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

19  •  Com  base  no  texto  'MANUTENÇÃO  DE  VEÍCULO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, no processo de manutenção detectiva, os
itens  dos  sistemas  do  automóvel  são  testados  sem  que  os
mesmos estejam em funcionamento,  para que possíveis  falhas
sejam detectadas.
II.  O  texto  aponta  que  a  manutenção  preventiva  reduz  a
probabilidade de avarias ou degradações das peças do automóvel
e  contribui  para  manter  a  segurança  do  motorista  e  dos
passageiros.
III. O autor do texto diz que a manutenção preventiva tenta prever a
possibilidade  de  falhas  e  programar  reparos  ou  ajustes  nos
veículos antes que apresentem algum problema. Ou seja, ela busca
prevenir a ocorrência de problemas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

20  •  Com  base  no  texto  'MANUTENÇÃO  DE  VEÍCULO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O autor afirma que os problemas de tração, de aderência e de
estabilidade,  por  exemplo,  podem  ser  causados  por  pneus
desgastados ou murchos. Assim, ele afirma, deixar para trocá-los
apenas quando estiverem carecas é muito perigoso, pois pneus
lisos possuem uma capacidade de frenagem reduzida e alto risco
de deslocamento em curvas e aquaplanagem.
II.  São  exemplos  de  atividades  de  manutenção  preventiva,  de
acordo com o texto, a troca de óleo do motor, a calibração dos
pneus e a inspeção de equipamentos de segurança.
III. Depreende-se do texto que o óleo do motor também deve ser
trocado periodicamente, assim como deve-se preferir abastecer o
veículo com combustíveis de boa qualidade. O texto recomenda,
ainda, que não se deve ignorar os ruídos anormais no motor, as
falhas de funcionamento dessa parte do veículo ou o consumo
excessivo de combustível.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Rejane é médica veterinária e possui 9,7L de água sanitária em
sua clínica. Se diariamente são consumidos 0,35L desse produto
nas  atividades  de  higienização  realizadas  por  sua  equipe  de
limpeza, então o estoque atual será suficiente para um período de
limpeza superior a 26 dias e inferior a 29 dias.
II.  Em  uma  corrida,  a  motocicleta  1  alcança  uma  velocidade
máxima de 240 km/h. Sabendo que a motocicleta 2 atinge até 340
km/h, podemos afirmar que a motocicleta 2 atinge uma velocidade
de aproximadamente 120% a mais que a motocicleta 1.
III. Luciana adquiriu um empréstimo no valor de R$ 1.500,00. Após
1  mês,  foi  necessário  pagar  juros  de  3%  sobre  o  valor  do
empréstimo. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que Luciana pagou mais de R$ 57
e menos de R$ 61 em juros no 1º mês.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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22 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Helena escreveu uma peça teatral em 58 dias, escrevendo 36
páginas por dia, em média. Se ela tivesse escrito 18 páginas por
dia, teria concluído essa obra em um período superior a 107 dias e
inferior a 120 dias.
II. A raiz quadrada de 47.089 é um número superior a 209 e inferior
a 222.
III.  Uma  máquina  possui  duas  peças  em  formato  triangular
identificadas como X e Y. A peça X possui base igual a 8 cm e
altura igual a 16 cm. A peça Y, por sua vez, possui área 45% maior
do que a área da peça X. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas,  é correto afirmar que a área de Y é
inferior a 89 cm² e superior a 81 cm².
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em uma escola, foram consumidos 187,5 kg de feijão, no mês 1;
191,4 kg, no mês 2; e 204,7 kg, no mês 3. Assim, considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o consumo mensal médio de feijão nessa escola é superior a
191,9 kg e inferior a 196,1 kg, no período considerado.
II.  Anitta  comprou  um  produto  importado  por  67  euros.
Considerando  que  na  época  o  valor  do  euro  era  de  R$  3,50,
podemos afirmar que Anitta gastou mais de R$ 240,15 e menos de
R$ 242,80 com a compra desse item.
III.  Em  uma  escola  municipal  trabalham  12  professores  de
português,  17  professores  de  matemática,  8  professores  de
ciências  e  7  professores  de  história.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o corpo docente dessa instituição compreende mais de 41
profissionais e menos de 59 profissionais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Regina  abasteceu  sua  moto  com  R$  25,00  de  combustível.
Sabendo que ela só possuía moedas de 25 centavos para pagar,
pode-se dizer que Regina utilizou mais de 117 moedas para pagar
pelo combustível.
II. Alana adquiriu um empréstimo no valor de R$ 1.000,00. Após 1
mês,  foi  necessário  pagar  juros  de  2%  sobre  o  valor  do
empréstimo. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que Alana pagou mais de R$ 38 e
menos de R$ 41 em juros no 1º mês.
III.  Olívia  precisa ler  um livro de 1.012 páginas.  Se ela  leu 644
páginas nos 7 primeiros dias, precisará de pelo menos mais 4 dias,
mantendo a velocidade anterior, para concluir a leitura de todo o
livro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Há 2 semanas, o peso de Anabelle era de 64 kg. Há 1 semana,
seu peso era  de 60 kg.  Atualmente,  seu peso é  68 kg.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que seu peso médio, no período considerado, está
compreendido no intervalo entre 65 kg e 67 kg.
II. Clarissa realizou um investimento no valor de R$ 39.000 em um
banco.  Após  1  ano,  Clarissa  observou  que  o  seu  investimento
apresentou rendimentos da ordem de 3,5%, acumulando assim um
montante superior a R$ 40.108,30 e inferior a R$ 40.489,75.
III. Um veículo possui 42 litros de combustível em seu tanque. Se
diariamente  são  consumidos  5,8  litros  desse  combustível  em
percursos diversos, então esse veículo poderá ser utilizado por um
período superior a 8 dias e inferior a 11 dias antes de precisar
reabastecer.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Ignota

Onde se esconde a sua essência?
De que é formada a complexa Natureza Humana?
Paz? Ganância?
Belle époque, 29, social ou capital?
Indeterminada permanece.

(Autor (a) anônimo (a))

Glossário:
• Belle époque: período histórico marcado pela euforia provocada
pelo progresso tecno-científico iniciado na segunda metade do
século XIX.
• Crise de 1929: foi uma grande depressão econômica que teve
início em 1929, e que persistiu ao longo da década de 1930,
sendo um importante momento da história norte-americana.

26 • Com base no texto 'Ignota', leia as afirmativas a seguir:
I. As palavras “social” e “capital”, no texto, revelam dois pontos de
vista  ideológicos  distintos,  mas  que  definem  exatamente  a
Natureza Humana.
II.  Os  questionamentos  presentes  no  verso  “Paz?  Ganância?”
sugerem que o leitor opte por uma ou outra alternativa. Ou seja, tire
suas próprias conclusões.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Com base no texto 'Ignota', leia as afirmativas a seguir:
I. O eu-poético cita fatos e movimentos como “Belle époque” e “29”
a fim de provocar o leitor e direcioná-lo na formação de um ponto
de vista.
II. O leitor só terá uma compreensão global do texto se fizer as
devidas relações com os fatos e concepções relacionados a ele.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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28 • Com base no texto 'Ignota', leia as afirmativas a seguir:
I. O questionamento presente no trecho “social ou capital?” sugere
que o leitor opte por uma definição da Natureza Humana.
II.  Para o eu-poético,  a Natureza Humana é enigmática,  todavia
encontra um equilíbrio na sua origem.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

29 • Com base no texto 'Ignota', leia as afirmativas a seguir:
I. A referência a fatores externos ao texto não impossibilita uma
compreensão global da mensagem do eu-lírico.  Sendo assim, o
leitor não precisa rememorá-los.
II.  A formação da Natureza Humana é justificada pelo título do
poema,  que  estabelece  uma  relação  paradoxal  com  o  trecho
“Indeterminada permanece”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'Ignota', leia as afirmativas a seguir:
I.  Há, no texto, a recorrência a questionamentos para que o eu-
poético imprima no leitor a ideia de a Natureza Humana não ter
uma essência.
II. O último verso do poema (Indeterminada permanece) indica que
o eu-poético não encontrou a essência da Natureza Humana ou
não sabe do que ela é formada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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RASCUNHO


