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LÍNGUA PROTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

Por volta de 1500 a. C., de certa forma a China
estava atrasada em relação à população dos
vales dos rios do Oriente Médio em
organização política, na arte da produção de
metais, na escrita e, provavelmente, na
agricultura e na astronomia. Contudo, como
fabricantes de cerâmica em fornos, a China e o
Japão estavam muito avançados. Essa
habilidade com o fogo abriu caminho para
avanços na metalurgia. A fundição do bronze
tornou-se uma especialidade dos chineses, e
suas carruagens de caça eram decoradas com
bronze, quase como o cromo nos grandes
carros americanos do pós-guerra. Em seguida,
os chineses começaram a fazer ferro fundido e,
por volta de 400 a. C., aprenderam a se
especializar na manufatura de relhas de arado,
a forte lâmina cortante que revirava o solo. A
produção do alto calor necessário nos fornos
era conseguida através de uma explosão vinda
de foles sofisticados de dois cilindros. Alguns
dos foles seriam, mais tarde, movidos pela
força vinda da água que jorrava dos riachos
estreitos. Nos 500 anos ou mais que
antecederam o primeiro milênio cristão, os
chineses foram o mais criativo dos povos dos
quais se tem registro. Em metalurgia, eram
imbatíveis. Na manipulação da água para
irrigação, inventaram novos métodos. Na
matemática e na astronomia, procuraram
novos conhecimentos. Com teares, produziram
seda para confeccionar belas peças de roupa.
Tornaram-se hábeis em transportes puxados a
animais e força humana, usando carrinhos de
mão empurrados por homens, carroças e
arados puxados por bois, e carruagens puxadas
por cavalos. Os governantes dos maiores
Estados dentro da China viviam no luxo e
serviam-se de generosas parcelas da riqueza
produzida pelos camponeses e artesão que
trabalhavam duro. Embora muitos chineses
possuíssem os próprios lotes de terra, tinham
de dedicar parte de seu tempo às necessidades
de seu governante, em obras públicas ou
lutando em guerras locais. (BLAINEY,
Geoffrey. Uma Breve História do Mundo. São
Paulo: Fundamento, 2007, p. 31).
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I – A China sempre esteve avançada em
relação à população mundial.
II – Por volta de 1500 a. C., a China destacavase no campo da organização política.
III – Por volta de 1500 a. C., Japão e China
destacavam-se na fabricação de cerâmicas em
fornos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Por volta de 1500 a. C., os chineses se
especializaram na fundição de bronze.
II – Por volta de 400 d. C., os chineses se
especializaram na manufatura de relhas de
arado.
III – Por volta de 1.000 a. C., os chineses
construíram os melhores barcos de pesca.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 05

De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

No texto, o autor utiliza a palavra “contudo”.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente sua classificação gramatical:

I – As primeiras roupas fabricadas pelos
chineses foram mantos religiosos.

(A) substantivo.

II – Os chineses construíram as primeiras
pontes de que se tem registro.

(C) adjetivo.

III – O desenvolvimento da astronomia deveuse ao intercâmbio realizado com os hispânicos.

(B) verbo.
(D) conjunção.
(E) numeral.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

QUESTÃO 06

(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.

Podem ser considerados sinônimos da palavra
“avançados”, EXCETO:

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

(A) vanguardistas.

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

(B) renovadores.
(C) progressistas.

QUESTÃO 04
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – A Revolução Cultural ocorreu por volta de
1500 a. C.
II – Mao Tsé-Tung foi o grande responsável
por implementar o estudo da astronomia na
China.
III – Nos cinco primeiros séculos da era cristã,
os chineses se converteram massivamente ao
Catolicismo.

(D) revolucionários.
(E) acomodados.
QUESTÃO 07
Assinale a alternativa que apresenta um
antônimo da palavra “habilidade”:
(A) predisposição.
(B) tendência.
(C) inclinação.
(D) imperícia.
(E) vocação.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

QUESTÃO 08

(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

No começo do texto, o autor emprega o verbo
“estar” (a China estava...) Assinale a
alternativa que indica o correto modo/tempo
verbal apresentado no texto:

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

(A) pretérito perfeito.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(B) pretérito mais-que-perfeito.
(C) pretérito imperfeito.
(D) futuro do presente.
(E) futuro do pretérito.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 13

No texto, o autor utiliza a palavra
“provavelmente”. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente sua classificação
gramatical:

Se 5 (cinco) profissionais fabricam 10 (dez)
carros por dia, quantos carros fabricariam 12
doze) profissionais?

(A) conjunção.
(B) advérbio.
(C) locução final.
(D) adjetivo interposto.
(E) preposição.

(A) 16.
(B) 18.
(C) 20.
(D) 22.
(E) 24.
QUESTÃO 14

QUESTÃO 10
Na oração “Essa habilidade com o fogo abriu
caminho...”, o verbo “abrir” está empregado
em qual tempo/modo verbal:
(A) pretérito quase perfeito.
(B) pretérito perfeito.
(C) pretérito mais-que-perfeito.
(D) pretérito imperfeito.
(E) futuro do presente.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

Se 12 (doze) trabalhadores fabricam 2.000
(dois mil) tijolos em 80 (oitenta) minutos,
quanto tempo seria necessário para que 6 (seis)
trabalhadores produzissem 4.000 (quatro mil)
tijolos?
(A) 220 minutos.
(B) 260 minutos.
(C) 290 minutos.
(D) 320 minutos.
(E) 350 minutos.

QUESTÃO 11

QUESTÃO 15

Uma determinada entidade filantrópica
arrecadou 8.160 brinquedos para distribuir a
crianças carentes. Se essa entidade arrecadar
mais 30%, o total de brinquedos será de:

Sabe-se que a distância entre as cidades “A” e
“B” é de aproximadamente 500 km. Assinale a
alternativa que apresenta a velocidade média
de um veículo que percorre essa distância em
8 horas e 30 minutos:

(A) 10.600.
(B) 10.608.
(C) 10.664.
(D) 10.870.
(E) 10.890.

(A) 50,0 km/h.
(B) 54,7 km/h.
(C) 58,8 km/h.
(D) 62,6 km/h.
QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação com
números reais:
1.004 + 11 x 111
(A) 2.210.
(B) 2.219.
(C) 2.225.
(D) 2.232.
(E) 2.240.
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(E) 66,1 km/h.
QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que apresenta o MDC
dos seguintes números (18, 60):
(A) 4.
(B) 5.
(C) 6.
(D) 8.
(E) 9.
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(C) 150.

ATUALIDADES
QUESTÃO 21
Como se sabe, em virtude do Covid-19, muitos
eventos esportivos foram cancelados ou
adiados. No que se refere às Olimpíadas de
Tóquio, que seriam realizadas entre julho e
agosto de 2020, o comitê organizador decidiu
adiá-la para os meses de:

(D) 160.

(A) janeiro e fevereiro de 2021.

(E) 180.

(B) março e abri de 2021.

Assinale a alternativa que apresenta o MMC
dos seguintes números (18, 60):
(A) 120.
(B) 140.

QUESTÃO 18

(C) maio e junho de 2021.

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação com
números reais:

(D) julho e agosto de 2021.

454 x 29 x 10
(A) 131.660.
(B) 131.892.
(C) 132.334.
(D) 132.559.
(E) 132.885.

(E) setembro e outubro de 2021.

QUESTÃO 22
Em novembro de 2019, após três semanas de
protestos contra sua polêmica reeleição e
depois de perder o apoio das Forças Armadas
e da Polícia, anunciou renúncia do cargo:
QUESTÃO 19

Um determinado hospital possui 450 leitos de
emergência, mas, em razão de uma certa
epidemia, aumentará esse número em 48%, o
que dará o total de _____ leitos:
(A) 650.
(B) 662.
(C) 666.
(D) 674.
(E) 680.

(A) Nicolás Maduro, Presidente da Venezuela.
(B) Lenín Moreno, Presidente do Equador.
(C) Martín Vizcarra, Presidente do Peru.
(D) Evo Morales, Presidente da Bolívia.
(E) Iván Duque Márquez, Presidente da
Colômbia.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome do primeiro-ministro do
Reino Unido, que foi infectado pelo Covid-19:

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
operação com números reais:

(A) Gordon Brown.

20 + 20 x 11

(C) Thereza May.

(A) 220.

(D) Boris Johnson.

(B) 222.

(E) Richard Spark.

(B) Thomas Hamilton.

(C) 231.
(D) 233.
(E) 240.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

A pretexto de combater o Covid-19, o
primeiro-ministro de um país europeu obteve
plenos poderes do parlamento para governar
por decreto, por tempo ilimitado. Com isso,
ficam suspensas todas as garantias
democráticas definidas pelos tratados
assinados com a União Europeia. Assinale a
alternativa que apresenta corretamente o nome
de tal país:

Em se tratando de MS Power Point 2010, qual
é a funcionalidade da tecla F5?
(A) O slide atual será atualizado.
(B) O slide atual será salvo separadamente.
(C) Toda a apresentação será atualizada.
(D) A apresentação de slides será iniciada.
(E) O slide se tornará preto e branco.

(A) Hungria.
(B) Alemanha.

QUESTÃO 28

(C) Bélgica.

Em se tratando do MS Excel 2010, ao se
utilizar a guia “Dados”, grupo “Obter Dados
Externos”, é possível obter dados de alguns
tipos, tais como:

(D) Espanha.
(E) Portugal.

I – da Web.
QUESTÃO 25

II – do Prompt.

No mês de fevereiro de 2020, o deputado
licenciado Onyx Lorenzoni, até então chefe da
Casa Civil, foi substituído pelo seguinte
general:

III – do Access.

(A) Walter Braga Netto.
(B) Augusto Heleno.
(C) Osmar Terra.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

(D) Francisco Costa e Silva.
QUESTÃO 29

(E) Hermes Figueiredo.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 26
Se um texto estiver sendo editado com o MS
Word 2010, em sua configuração padrão, e
apresentar uma palavra sublinhada com uma
linha ondulada vermelha, significa o seguinte:

Em se tratando de MS Power Point 2010, para
adicionar um Botão de Ação a um slide de
apresentação, deve-se selecionar a guia
“Inserir” e escolher uma opção entre aquelas
disponíveis depois de acionar o seguinte ícone:
(A) Gráfico.
(B) Formas.

(A) contém erro de ortografia.

(C) Imagem.

(B) encontra-se em idioma espanhol.

(D) Tela.

(C) exige pontuação de parágrafo.

(E) Posição.

(D) indica que a palavra já foi utilizada muitas
vezes.
(E) encontra-se em idioma alemão.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 32

Como se sabe, no MS Word 2010, as teclas de
função são utilizadas para executar tarefas
específicas. Sobre o tema, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

Que tipo de infração é imputada em caso de
condução de veículo sem os documentos de
porte obrigatório?

I – Ctrl + Shift + F1: exibe a caixa de diálogo
de indicador.
II – Alt + F4: restaura o tamanho da janela do
documento.
III – F5 apenas: exibe a caixa de diálogo e ir
para.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
No que se refere às proibições aos pedestres
previstas no artigo 254 do Código de Trânsito
Brasileiro, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – É proibido permanecer ou andar nas pistas
de rolamento, exceto para cruzá-las onde for
vedado.
II – É proibido atravessar a via dentro das áreas
de cruzamento, salvo quando houver
sinalização para esse fim.
III – É proibido cruzar pistas de rolamento nos
viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista
permissão.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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(A) levíssima.
(B) leve.
(C) média.
(D) grave.
(E) gravíssima.
QUESTÃO 33
Que tipo de infração é imputada em caso de
condução de pessoas, animais ou carga nas
partes externas do veículo, salvo nos casos
previamente autorizados?
(A) levíssima.
(B) leve.
(C) média.
(D) grave.
(E) gravíssima.
QUESTÃO 34
Que tipo de infração é imputada em caso de
bloqueio de via com veículo?
(A) levíssima.
(B) leve.
(C) média.
(D) grave.
(E) gravíssima.
QUESTÃO 35
No que se refere ao crime de homicídio
culposo na direção de veículo automotor
(CTB, art. 302), analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – A pena é aumentada de 1/3 (um terço) à
metade se o agente o praticar em faixa de
pedestres ou na calçada.
II – A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até
à metade se o agente não possuir permissão
para dirigir.
III – A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até
a metade se o agente deixar de prestar socorro,
em qualquer hipótese.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

No que se refere à relação entre trânsito e meio
ambiente, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a pena a ser imposta a quem
dirige veículo automotor, em via pública, sem
a devida permissão ou habilitação (CTB, art.
309):

I – As importadoras e montadoras são
responsáveis, civil e criminalmente, por danos
causados aos usuários e a terceiros, mas não ao
meio ambiente.
II – Nenhum proprietário ou responsável
poderá, sem prévia autorização da autoridade
competente, fazer ou ordenar que sejam feitas
no veículo modificações de suas características
de fábrica.
III – Os veículos e motores novos ou usados
que sofrerem alterações ou conversões são
obrigados a atender aos mesmos limites e
exigências de emissão de poluentes e ruído
previstos pelos órgãos ambientais competentes
e pelo CONTRAN, cabendo à entidade
executora das modificações e ao proprietário
do veículo a responsabilidade pelo
cumprimento das exigências.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

(A) detenção de 3 meses a 1 ano, e multa.
(B) detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa.
(C) detenção de 1 a 2 anos, ou multa.
(D) reclusão de 3 meses a 1 ano, e multa.
(E) reclusão de 6 meses a 2 anos, e multa.
QUESTÃO 39
No que se refere às primeiras ações em caso
de acidente de trânsito, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – manter a calma.
II – sinalizar o local.
III – chamar os familiares da vítima.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 40

QUESTÃO 37
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a pena para o crime de lesão
corporal culposa na direção de veículo
automotor (CTB, artigo 303, “caput”):
(A) detenção de 6 meses a 2 anos (...).
(B) detenção de 6 meses a 3 anos (...).

No que se refere à direção defensiva, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Também é conhecida como “direção
segura”.
II – São precauções que devem ser tomadas
apenas pelos agentes públicos.

(C) detenção de 1 a 2 anos (...).

III – Não é essencial
funcionamento do veículo.

(D) reclusão de 6 meses a 2 anos (...).

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(E) reclusão de 1 a 2 anos (...).

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

conhecer

o

(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
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