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206- Motorista

CANDIDATO:

N° DE INSCRIÇÃO:

INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•

Este caderno contém 30 questões objetivas.
Confira o nome do cargo, a quantidade de páginas e de questões.
Para cada questão objetiva existe apenas UMA resposta correta.
Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS.
No preenchimento da folha de respostas, use caneta com tinta azul ou preta.
• Marque apenas uma letra para cada questão.

ATENÇÃO!
Não será permitida qualquer consulta, nem o uso de aparelhos eletrônicos.
A prova terá a duração máxima de 04 horas e a permanência mínima em sala será de 01 hora.
Os Cadernos de Questões só poderão ser levados, após 3 horas do início da prova.
Ao terminar a prova, você deverá entregar ao fiscal, o caderno de provas, a
FOLHA DE RESPOSTAS e assinar a LISTA DE PRESENÇA.
IMPORTANTE
EM NENHUMA HIPÓTESE SERÁ PERMITIDA A SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE
RESPOSTAS
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O QUE É... DEMISSÃO
É cuidar da carreira em outra empresa e descobrir
que seus amigos do trabalho não eram tão amigos
assim.

(1º§) No início de maio, o São Paulo Futebol
Clube dispensou o técnico Oswaldo de Oliveira. Convidados a opinar sobre os potenciais
substitutos, os conselheiros do clube elaboraram uma lista de 30 técnicos renomados. E
nela não constava o nome do técnico do Cruzeiro, Wanderlei Luxemburgo. Numa entrevista ao UOL, o diretor de futebol do São Paulo,
o senhor Carlos Augusto Barros e Silva, explicava por quê: "Há rejeição a ele no clube.
Acho ruim essa cultura dos técnicos de trocar
de emprego durante a vigência de seus contratos". Traduzindo: em 2002, Luxemburgo
havia pedido demissão do Palmeiras, apesar
do prestígio de que gozava no clube e de um
bom ambiente de trabalho. Mais adiante, na
mesma entrevista, o senhor Carlos Augusto
comentava a importância que qualquer técnico brasileiro daria a um possível convite para
dirigir o São Paulo: "Da lista de 30 nomes, 20
estão empregados e aceitariam deixar seus
clubes para vir para cá". Ou seja, nas próprias
palavras do senhor diretor, a "cultura" de
romper contratos em vigência não seria um
empecilho para contratar um técnico que estivesse regularmente empregado em outro clube, mas seria vista como "ruim" caso um técnico resolvesse deixar o São Paulo pelo
mesmo motivo. Isso é típico do futebol? Ao
contrário. O senhor diretor estava verbalizando uma opinião corrente no mercado de trabalho: ainda existem empresas que reagem
emocionalmente quando seus bons funcionários pedem demissão.
(2º§) Se você está bem empregado e, de repente, recebe um convite melhor, certamente
começará a pensar: "Como a empresa reagirá? Qual será o efeito de médio prazo em minha carreira?" E, caso você nunca tenha passado por uma situação dessas, acredite: um
dia você passará. E as respostas, como você
descobrirá (ou já descobriu), são: De cada
dez "amigos do peito" de sua ex-empresa,
nove mandarão dizer que estão em reunião
quando você telefonar.
(3º§) Quais nove você só irá descobrir depois
de sair.
(4º§) Palavras que você nunca ouvira, como
"ingrato" ou "mercenário", passarão a acompanhar seu nome nas conversas de corredor.
Caso você vá para uma empresa concorrente, o termo usado para defini-lo será "traidor".
Na melhor das hipóteses, seu nome deixará
de ser mencionado, como se você nunca tivesse trabalhado ali.

(5º§) A maioria de suas realizações pessoais será atribuída a outros ou ao sistema. Suas falhas serão amplificadas. O que antes era mérito vira culpa. Empresas
que solicitarem informações sobre você irão esbarrar
nas reticências: "Não, ele era um funcionário até que
razoável, mas..."
(6º§) Sua ex-empresa estará torcendo pelo seu fracasso. Ele será o melhor exemplo a ser usado internamente de que pedir demissão é um erro.
(7º§) Vale chorar na saída, declarar amor eterno, tentar
deixar as portas abertas? Bom, se fosse numa empresa profissional, manifestações sentimentais como essas não fariam nenhum sentido. Já para empresas
emocionais, declarações do tipo "Eu adoraria ficar, mas
tenho de ir" soam irremediavelmente falsas, quando
não ofensivas. Logo, o melhor, sempre, é sair bem
quietinho. Mas há uma última dica, a mais importante:
nunca, em circunstância nenhuma, fale mal de sua exempresa. Às vezes, o mercado de trabalho pode até
emudecer. Mas jamais ficará surdo.
Max Gehringer é administrador de empresas e escritor, autor de
diversos livros sobre carreiras e gestão empresarial.

Questão 1 a 10 - Língua Portuguesa
1 - Marque o que não se comprova na estrutura textual.
a) O título sugere que o enunciador pretende esclarecer sobre o sentido de demissão.
b) A oração “É cuidar da carreira em outra empresa”
evidencia opinião do enunciador, iniciando o esclarecimento sobre “demissão”.
c) O segmento: “É cuidar da carreira em outra empresa e descobrir” registra orações com ideias coordenadas sindéticas aditivas.
d) O segmento: “que seus amigos do trabalho não
eram tão amigos assim.” Está construído com
elemento coesivo subordinativo que transmite
ideia consecutiva.
e) Nas expressões: “seus amigos” e “eram tão amigos”, sublinhamos, respectivamente: substantivo e
adjetivo.
2 - Sobre a interpretação das ideias do texto, marque a
afirmação incorreta.
a) O primeiro parágrafo registra informações e dados
cronológicos.
b) O segundo parágrafo registra ruído na conversação do emissor com o leitor, tratado em segunda
pessoa.
c) No quarto parágrafo, os termos: “ingrato”; “mercenário” e “traidor” evidenciam suposições do enunciador.
d) No quinto parágrafo, o enunciador antevê o que
poderão dizer do interlocutor dele.
e) O período do (7º§): “Vale chorar na saída, declarar
amor eterno, tentar deixar as portas abertas?” pode despertar reflexão no interlocutor.
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3 - Marque a forma correta de fazer o plural, centrando-se apenas nos termos essenciais da oração,
do trecho: “Ao contrário. O senhor diretor estava
verbalizando uma opinião corrente nos mercados de
trabalho:”

As questões 06 e 07 referem-se ao conteúdo do
(2º§).
6 - Marque a afirmação incorreta.
a) A estrutura do período simples: “Como a
empresa reagirá?” deixa pressuposto um interlocutor, sugerindo que seja o leitor.
b) Em: “tenha passado” – temos exemplo de
tempo composto, com o verbo auxiliar conjugado no presente do modo subjuntivo.
c) Transpondo o período: “Qual será o efeito
de médio prazo em minha carreira?" para o
plural, temos que flexionar somente o verbo
para estabelecer correta concordância.
d) Em: “nove mandarão dizer que estão em
reunião quando você telefonar.”- destacamos oração subordinada adverbial temporal.
e) As vírgulas usadas em: “de repente” estão
justificadas por isolarem expressão adverbial deslocada na oração.

a) “Aos contrários. O senhor diretor estava
verbalizando uma opinião corrente no mercado de trabalhos:”
b) “Ao contrário. O senhor diretor estava verbalizando umas opiniões correntes no mercado de trabalho:!
c) “Ao contrários. Os senhores diretores estavam verbalizando umas opiniões corrente
no mercado de trabalho:”
d) “Ao contrário. Os senhores diretores estavam verbalizando uma opinião corrente no
mercado de trabalho:”
e) “Aos contrários. Os senhores diretores estavam verbalizando uma opinião corrente no
mercado de trabalho:”
4 - Marque a afirmação incorreta.

7 - Analise as afirmações seguintes:

a) “Nove” é um numeral cardinal.
b) A palavra "traidor" (tra-i-dor) se estrutura
com encontro consonantal e hiato.
c) “Quais” (qua-is) é dissílabo oxítono.
d) A sequência: “você; irá; descobrir; depois;
sair” registra somente exemplos de palavras
oxítonas.
e) As palavras: “típico”; “técnico” e “hipóteses”não têm o mesmo número de sílabas
gramaticais, mas pertencem à mesma regra
de acentuação.

I. Em: “Se você está bem empregado” – temos
exemplo de predicado nominal.
II. O pronome pessoal “você” evidencia contato direto com o destinatário da mensagem.
III. O verbo “acredite” é de segunda conjugação e
pode enunciar ideia imperativa ou aconselhamento.
IV. Em: “como você descobrirá (ou já descobriu)” –
temos elemento coesivo que estabelecem
ideia consecutiva.
Marque SOMENTE as corretas:

5 - Sobre a estrutura do (5º§), marque a afirmação
incorreta.

a)
b)
c)
d)
e)

a) Em: “A maioria de suas realizações pessoais
será atribuída a outros ou ao sistema.” – a
concordância verbal se faz entre o núcleo
“maioria” e “será atribuída”.
b) Em: “O que antes era mérito vira culpa.”- destacamos exemplo de oposição semântica.
c) O fragmento: “atribuída a outros ou ao sistema.” destaca preposições impostas pela regência nominal.
d) Em: “Empresas que solicitarem informações...”- destacamos pronome relativo seguido de verbo no futuro do subjuntivo.
e) Em: “que” e “falha” – temos exemplos de dígrafos.

I – II e IV.
II e IV.
I – III e IV.
I – II e III.
II – III e IV.

8 - Sobre a estrutura do (6º§), marque a afirmação
correta.
“Sua ex-empresa estará torcendo pelo seu fracasso.
Ele será o melhor exemplo a ser usado internamente
de que pedir demissão é um erro.”
a) Os pronomes possessivos de terceira pessoa põem em evidência o receptor da mensagem.
b) Em: “seu fracasso”, temos exemplo de concordância nominal.
c) Em: “Sua ex-empresa estará torcendo pelo
seu fracasso”, temos exemplo de voz ativa.
d) O segundo período do parágrafo enuncia
ideia hipotética construída com discurso indireto.
e) Todas estão corretas.
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As questões 09 e 10 referem-se ao conteúdo
do (7º§).

III. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de
informações entre seus diversos órgãos e entidades,
a fim de facilitar o processo decisório e a integração
do sistema.
IV. Punir os infratores que desobedeçam à normatização
dos critérios que norteiam os objetivos aqui instituídos.

9 - Marque a afirmação incorreta.
a) As vírgulas do primeiro período separam orações reduzidas da forma nominal infinitivo.
b) No período: “Bom, se fosse numa empresa profissional, manifestações sentimentais como essas não fariam nenhum sentido.”, temos uma vírgula que
isola termo deslocado da oração, ideia
condicional e destaque de adjuntos
adnominais.
c) Os verbos: “fosse” e “fariam” exemplificam ideias com ações estruturadas em
tempos do modo indicativo.
d) O segmento: "Eu adoraria ficar, mas
tenho de ir" evidencia discurso direto
construído com ideia hipotética.
e) Em: “Mas jamais ficará surdo”, temos
uma opinião construída em discurso
indireto.

Marque os incisos que estabelecem coerência com o Art.6.
a)
b)
c)
d)
e)

12 - A Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, institui no
Art. 67 - As provas ou competições desportivas, inclusive
seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser
realizadas mediante prévia permissão da autoridade de
trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de:
I. Autorização expressa da respectiva confederação
desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas.
II. Caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via.
III. Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor
de terceiros.
IV. Prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá.
V. Multa de 10% sobre o valor do evento para algum tipo
de acidente que possa ocorrer.

10 - Analise as proposições com o código
V(Verdadeiro) ou F(Falso). Em seguida, marque a sequência correta.
Em: “Logo, o melhor, sempre, é sair bem
quietinho”, temos: “logo” com ideia de “assim”; “sempre”; “bem” e “quietinho” exemplificando adjuntos adverbiais. ( )
A crase de “Às vezes” faz parte da expressão adverbial. ( )
Em: “soam irremediavelmente falsas, quando não ofensivas” concordam em pessoa e
número com “declarações do tipo”. ( )
Em: “sentimentais” e “irremediavelmente”,
temos exemplos respectivos de ditongos
decrescente e crescente, ambos orais. ( )
As palavras: “circunstância e última” pertencem à mesma regra de acentuação. ( )
a)
b)
c)
d)
e)

I – II e III apenas.
I – II e IV apenas.
I – II – III e IV.
II – III e V apenas.
II e IV apenas.

Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a
via arbitrará os valores mínimos da caução ou fiança e do
contrato de seguro.
Marque os incisos que estabelecem coerência com o
Art.67.
a) I e II apenas.
b) I – II e III apenas.
c) I – II – III e IV apenas.
d) II – III e V apenas.
e) I – II – IV e V apenas.

V; F; F; V; V.
F; V; V; V; V.
V; V; V; F; F.
V; V; F; V; F.
V; F; V; F; V.

13 - A Lei n.º 9503, de 23 de novembro de 1997, que introduziu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), regulou a
aplicação de penalidade de advertência por escrito, em seu
artigo 267, da seguinte forma:
“Art. 267. Poderá ser imposta a penalidade de advertência
por escrito à infração de natureza leve ou média, passível
de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator,
na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a
autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender
esta providência como mais educativa.”
O texto permite corretamente a compreensão do requisito
seguinte:

Questões 11 a 25 - Conhecimentos Específicos
11 - A Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997,
institui no Art. 6 - São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:
I. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez,
ao conforto, à defesa ambiental e à educação
para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.
II. Fixar, mediante normas e procedimento, a
padronização de critérios técnicos, financeiros
e administrativos para a execução das atividades de trânsito.

a)
b)
c)
d)
e)
4

Infração de natureza leve ou média;
Punida com multa;
Não reincidência específica nos últimos doze meses;
Ser mais educativa.
Todas estão corretas.
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14 - Direção Defensiva é dirigir de modo a evitar
acidentes, apesar das ações incorretas (erradas) dos
outros e das condições adversas (contrárias), que
encontramos nas vias de trânsito.
Para que um condutor possa praticar a Direção Defensiva, ele precisa de certos elementos e conhecimentos, não só de legislação de trânsito, mas também de comportamentos que devem ser praticados
no dia-a-dia, no uso do veículo.

a)
b)
c)
d)
e)

I – II e IV apenas.
II e IV apenas.
II – III e IV apenas.
I – II – III e IV.
I - II e III apenas.

16 - Sobre “Bloco”, marque a afirmação incorreta.
a) É a menor parte do motor, mas suporta as demais partes constituintes.
b) No interior do bloco está(ão) contido(s) o(s) cilindro(s), onde ocorre a queima do combustível
e os mancais de apoio da árvore de manivelas.
c) A disposição dos cilindro no bloco pode ser em
linha, em “V” ou radial.
d) Normalmente os blocos são construídos de ferro fundido, o que lhes proporciona boa resistência, trabalho a altas temperaturas, facilidade de
usinagem e um menor custo.
e) Alguns tipos de blocos possuem tubos removíveis, que formam as paredes do cilindro, estes
são chamados de “camisas”. As camisas podem ser úmidas, quando o líquido de arrefecimento está em contato direto com a camisa e
entre si trocam calor; ou secas, quando o líquido de arrefecimento não está em contato direto
com a camisa, isto é, o bloco que entra em contato com a camisa e troca calor com o líquido.

Sobre “Atenção”, marque a afirmação correta.
a) O veículo motorizado que circula em vias terrestres é o que mais exige a atenção do condutor. Um trem ou avião conta com aparelhos e
auxiliares que podem ajudar nessa tarefa.
b) Mantenha sua atenção no trânsito e não se distraia com conversas, com som alto ou no uso
de rádio ou aparelho celular.
c) A atenção deve ser direcionada a todos os
elementos da via (condições, sinalização, tempo, etc.), e também as condições físicas e mentais do condutor, os cuidados e a manutenção
do veículo, tempo de deslocamento, conhecimento prévio do percurso, entre outros.
d) O condutor deve manter-se em estado de alerta
durante todo o tempo em que estiver conduzindo o veículo, consciente das situações de risco
em que pode envolver-se e pronto a tomar a
atitude necessária em tal situação para evitar o
acidente.
e) Todas estão corretas.

17 - Considerando os motores do Ciclo Otto, temos
duas fase: admissão e compressão.
Sobre “Admissão”, marque a informação correta.

As questões 15 e 16 referem-se aos “Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção preventiva,
diagnóstico e correção de pequenos defeitos em
motores de combustão interna”.

a) O êmbolo desloca-se do PMS movimentando-se para baixo até o PMI, criando uma
depressão no interior da câmara.
b) A válvula de admissão está aberta, fazendo
com que a mistura (ar + combustível) seja
aspirada para o interior do cilindro.
c) A válvula de admissão abre-se um pouco
antes do êmbolo iniciar a descida e se fecha
logo depois que o mesmo atinge o PMI.
d) Neste tempo a árvore de manivelas deu um
giro de 180 graus.
e) Todas estão corretas.

15 - Os motores de combustão interna possuem
partes fundamentais, responsáveis pela transformação da energia dos combustíveis em trabalho mecânico e sistemas complementares, responsáveis pelo
fornecimento de condições favoráveis para que o
processo se realize de forma eficiente e contínua.
Para que haja um bom funcionamento do motor
depende, em grande parte, da manutenção feita
nesse sistema, visto que alguns componentes como
bomba e bicos injetores exigem um combustível
isento de impurezas e água para que o mesmo seja
fornecido adequadamente aos cilindros.

18 - Anéis de segmento são elementos localizados
nas ranhuras da cabeça do êmbolo e construídos de
ferro fundido cinzento especial. Existem dois tipos de
anéis: de compressão e de lubrificação. Os anéis de
compressão são os responsáveis pela vedação da
câmara do cilindro, evitam a penetração de óleo do
cárter na câmara e perda de compressão, são maciços e colocados nas posições superiores. Já os
anéis de lubrificação são os responsáveis pelo controle do fluxo de óleo entre o êmbolo e o cilindro,
possuem canaletas que durante a ascensão do êmbolo lubrificam as paredes do cilindro. Os anéis de
lubrificação estão localizados abaixo dos de compressão.

(Por: Dr. Carlos Eduardo Angeli Furlani & Dr, Rouverson Pereira da
Silva. Ambos são Engenheiros Mecânicos e Professores em Jabuticabal São Paulo. Apostila Didática Nº 2 Motores de Combustão
Interna.)

Analise as informações seguintes:
I.
II.
III.
IV.

Tampa do tanque de combustível.
Bomba alimentadora.
Sedimentador.
Bomba e bicos injetores.

Marque os principais pontos de manutenção do
sistema referido no texto.
5
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Marque o que exemplifica função do anel de
segmento.

III. Os compressores veiculares podem ser refrigerados
a ar ou através do sistema de arrefecimento do veículo, onde o ar gerado pelo compressor é aspirado
da atmosfera conectado no coletor de admissão do
motor, pelo filtro de ar ou pelo filtro do compressor.
IV. Frear um veículo em condições de trabalho não é
uma tarefa simples.

a) Efetuar a vedação da câmara do cilindro,
retendo a compressão.
b) Reduzir a área de contato direta entre as
paredes do êmbolo e do cilindro.
c) Controlar o fluxo de óleo nas paredes do
cilindro.
d) Dissipar o calor do êmbolo pelas paredes do cilindro.
e) Todas estão corretas.

Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

19 - Suspensão é um conjunto de peças que
adequa a transmissão de energia da excitação de base (uma lombada, por exemplo) e a
capacidade de aderência do veículo ao solo.
Sobre “suspensão”, marque a afirmação incorreta.

I e II apenas.
II e IV apenas.
I – II e III apenas.
I – II – III e IV.
II – III e IV apenas.

Placas de advertência - Tem por finalidade alertar os
usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação.

a) É feito por um conjunto de mola e amortecedor.
b) O conjunto suspensão pode ser considerado como um filtro mecânico, pois pode
apenas rejeitar faixas de freqüências do
espectro da excitação do solo.
c) As molas são vários tipos: de feixe e a ar,
que são utilizadas geralmente em caminhões; mola em espiral, usada tanto na
suspensão dianteira como traseira; e mista - espiral na frente e feixe atrás. E ainda
o tipo de torção, constituído por uma barra
de torção ou um feixe de lâminas, que absorvem os impactos deformando-se.
d) A suspensão é um sistema presente em
veículos, responsável por absover as irregularidades do terreno e manter todas as
rodas no chão.
e) O sistema de suspensão absorve, por
meio dos seus componentes, todas as irregularidades do solo e também é responsável pela estabilidade do automóvel.

21 - Identifique corretamente as placas seguintes:

( )
( )

( )
( )
(1) Depressão
(2) Sentido duplo
(3) Pista Sinuosa à Direita
(4) Máquina Agrícola
Marque a sequência correta das placas.
a)
b)
c)
d)
e)

20 - Sobre “Freios pneumáticos em veículos
comerciais”, analise as proposições seguintes:

4, 2, 1, 3
3, 2, 4, 1
2, 1, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 4, 2, 3

22 – Marque a opção que identifica corretamente a sequência das placas seguintes:

I. O que possibilita isso é um sistema composto por tubulações, mangueiras, válvulas,
cilindros, reservatórios e sistemas auxiliares
que trabalham de forma sincronizada para
que possam proporcionar uma frenagem
uniforme e segura até a parada.
II. A fonte de ar comprimido para alimentação
do sistema é realizada por um compressor
que têm capacidade de gerar ar comprimido
a partir de 150cm³ (cento e cinquenta centímetros cúbicos) até 600 cm³(seiscentos
centímetros cúbicos), tracionado pelo motor
através de correia ou engrenamento e a lubrificação vem da bomba de lubrificação do
motor do veículo.

a) Pista Dividida; Confluência à Direita; Declive Acentuado.
b) Início de Pista Dupla; Confluência à Esquerda; Aclive Acentuado.
c) Fim de Pista Dupla; Confluência à Esquerda; Aclive
Acentuado.
d) Entroncamento Oblíquo à Direita; Confluência à Direita; Declive Acentuado.
e) Início de Pista Dupla; Confluência à Direita; Aclive
Acentuado.
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25 - A avaliação e exame do estado geral de um acidentado de emergência clínica ou traumática é a segunda etapa básica na prestação dos primeiros socorros. Ela deve ser realizada simultaneamente ou imediatamente à "avaliação do acidente e proteção do
acidentado".
(www.anvisa.gov.br/manual_primeiros_socorros.)

23 - Para a conservação e a limpeza do ambiente de
trabalhos, veículos, máquinas e equipamentos, é
importante observar alguns cuidados importantes.
Há algumas recomendações para a lavagem de um
automóvel, como:
I. Retire papéis e objetos que estejam nos bancos
do carro; coloque-o em local plano e varrido. A
água pode ser usada em baldes, mangueira ou
equipamento com jato de água; o sabão deve
ser adequado ao tipo de pintura externa do automóvel.
II. Os tapetes devem ser lavados fora do automóvel e colocados ao sol para secar. Os bancos
devem ser aspirados e os vidros devem ser
mantidos fechados e lavados por fora e por
dentro (deve-se ter cuidado redobrado para não
molhar as partes internas como os bancos e
aparelhos de som, por exemplo).
III. Após lavagem e secagem do automóvel, devese estacioná-lo em outro local.
IV. O local onde o automóvel foi lavado deve ser
apenas varrido.

O exame deve ser rápido e sistemático, observando
as seguintes prioridades, excetuando-se a que está
incorreta.
a) Estado de consciência: avaliação de respostas
lógicas (nome, idade, etc).
b) Respiração: movimentos torácicos e abdominais
com entrada e saída de ar normalmente pelas
narinas ou boca.
c) Hemorragia: avaliar a quantidade, o volume e a
qualidade do sangue que se perde. Se é arterial
ou venoso.
d) Pupilas: verificar o estado de dilatação e simetria
(igualdade entre as pupilas).
e) Temperatura do corpo: observação e sensação
de tato apenas nas virilhas para medir a baixa
temperatura do acidentado, apenas se ele estiver
desfalecido.

Marque SOMENTE as corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

I – II e IV.
I – III e IV.
I – II e III.
II – III e IV.
II e IV.

Questões 26 a 30 - Informática
26 - No Microsoft Word, o botão PINCEL DE
FORMATAÇÃO que consta na barra de ferramentas padrão possui a função de

24 - Analise as proposições seguintes:
I. Pensando-se em evitar qualquer tipo de acidente com manuseio de produtos químicos,
pessoas que trabalham com limpeza, devem
usar luvas, por questão de segurança no trabalho.
II. Por questão de higiene pessoal e de saúde,
todas as pessoas precisam tomar banho ao levantar e antes de dormir.
III. Para manter a saúde bucal, as pessoas devem
escovar os dentes ao levantar, após cada refeição e antes de dormir. A cada escovação, recomenda-se o uso do fio dental para evitar sujidades entre os dentes e formação de placas
bacterianas.
IV. Para economizar água e sabão, as roupas de
uso diário devem ser usadas durante toda a
semana e se houver suor, colocar para secar
no sol.

a)
b)
c)
d)

Deletar texto selecionado.
Recortar texto selecionado.
Corrigir texto selecionado.
Copiar características da fonte do texto selecionado.
e) Sublinhar texto selecionado.
27 - O recurso de ‘AUTOSOMA’ é uma função muito
utilizada na execução de cálculos, permitindo maior
rapidez e facilidade. Marque corretamente a sua representação.

a) ≤
b) ↷
c) ∑

d) ¢
e) £

Marque SOMENTE as proposições corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

I – II e III.
II e IV.
I – II e IV.
II – III e IV.
III e IV.
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28 - Observe a barra de ferramentas e identifique corretamente suas funções:
[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

29 – No Word, os atalhos apresentados a seguir têm
as seguintes funções, respectivamente.

Marque a alternativa correta.
a) Abrir, novo, salvar, ortografia/gramática, visualizar impressão e imprimir.
b) Ortografia/gramática, visualizar impressão,
abrir, novo, salvar e imprimir.
c) Novo, abrir, salvar, imprimir, ortografia/gramática e visualizar impressão.
d) Novo, abrir, salvar, imprimir, visualizar impressão e ortografia/gramática.
e) Abrir, novo, salvar, imprimir, visualizar impressão e ortografia/gramática.

1. Estilo de Porcentagem - Aplica formato

2.
3.
4.
5.
6.
7.

de porcentagem às células selecionadas.
Efeito Itálico - Ativa ou desativa o efeito
itálico.
Tamanho - Altera o tamanho da fonte.
Diminui recuo - possibilita diminuir ou
remover o recuo.
Bordas - Insere borda à célula selecionada ou ao intervalo selecionado.
Cor da Fonte - Formata o texto selecionado com a cor desejada.
Efeito Negrito - Ativa ou desativa o efeito
negrito.

30 – Marque a alternativa correta sobre as funções
do botão Aa, constante da barra de ferramentas
do Word.
a) Altera a primeira letra da sentença em maiúscula.
b) Altera o texto em letras minúsculas ou maiúsculas.
c) Coloca cada palavra em maiúscula.
d) Alterna o texto com letras maiúsculas e minúsculas.
e) Todas as alternativas estão corretas.

Marque a sequência correta.
a)
b)
c)
d)
e)

3, 7, 2, 1, 4, 5 e 6.
4, 3, 7, 1, 6, 5 e 2.
1, 4, 6, 2, 7, 3 e 5.
7, 6, 3, 5, 1, 2 e 4.
5, 3, 7, 4, 2, 6 e 1.
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