Motorista
PORTUGUÊS
Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 05.
A biblioteca silenciosa
Depois da capela gelada, a biblioteca era o segundo
lugar mais sagrado da escola. Não que fôssemos
proibidos de entrar; éramos estimulados a frequentá-la,
contanto que tivéssemos boas intenções.
Dona Jandira, a bibliotecária, foi explícita durante nossa
primeira visita como pessoas alfabetizadas. Disse que ali
estava reunido o conhecimento da humanidade. Podia
ser usado para o bem ou para o mal. Isso dependia de
nós, e cabia a ela nos orientar nesse aspecto. Livros, ela
nos alertou, são munição para o pensamento.
“Escolha-os bem.”
Nessa época meu pensamento estava voltado para
coisas do outro mundo. E por se tratar de uma escola de
freiras, o livro que eu procurava não teria passado por
aqueles portões, quanto menos encontrado lugar
naquelas estantes. E, caso tivesse, dificilmente eu teria
permissão para lê-lo. Segui a bibliotecária e meus quatro
colegas.
As expedições pela biblioteca não podiam ultrapassar
cinco alunos por vez: essa era a primeira regra. A outra
era que não podíamos fazer barulho. A exceção a isso se
dava somente quando estivéssemos ao balcão de
empréstimo e devolução. Ali deveríamos nos dirigir à
bibliotecária a fim de informar o título e autor do livro que
buscávamos.
Caso não soubéssemos, poderíamos explicar, em voz
baixa, o assunto. Como meu assunto era indizível, teria
que me contentar com mais um Monteiro Lobato. Nada
contra a turma do Sítio. Eu simpatizava com eles, e vinha
acompanhando suas peripécias há um bom tempo. Mas
eu sabia que criatura alguma daquele universo chegaria
aos pés do Minotauro, e esse eu já tinha decifrado.
Vagava por um corredor da seção policial, quando um
título atraiu meus olhos. Reli três vezes as palavras: O
Escaravelho do Diabo. Encolhida, folheei aquilo.
Assassinato, morto, inexplicável, pânico. Apertei o livro
contra o peito, sem saber o que fazer. Minha única saída
era devolvê-lo e fingir que não o tinha visto. Seria melhor
para mim. Jamais permitiriam que eu saísse dali com O
Escaravelho do Diabo. A existência daquele livro
confirmava minhas suspeitas. Abri-o novamente. O
cartão colado na contracapa mostrava uma lista iniciada
em abril de 1986. Desde então alunos vinham retirando
aquele livro, ano após ano. Alunos que não estavam
mais conosco, que já haviam deixado a escola e cujos
destinos eu só podia especular. Alunos que se foram,
para lugares indeterminados.
Seria muita ingenuidade acreditar no valor literário da
obra. O nome da autora não me dizia coisa alguma. A
professora de literatura era exigente quanto a isso, e se
aquela autora tivesse alguma importância, ela já teria
caído numa prova. Lúcia Machado de Almeida; uma
incógnita, um pseudônimo – talvez. Um romance policial
ambientado na cidade de Vista Alegre. Uma pacata
cidade se encontra sob ataque de um inseto – era o que
a tal Lúcia tinha a dizer sobre o livro. Pois ela que me
desculpasse, mas a questão era muito maior. Dentre as
centenas de livros da biblioteca, O Escaravelho do Diabo
foi despretensiosamente inserido para quem quisesse
ler. Irmã Lurdes estava a par daquilo e por algum motivo
queria que aquele livro chegasse às minhas mãos.
Fui até o balcão de empréstimo e devolução e, sem dizer
palavra, entreguei o livro à Dona Jandira. Ela transpôs
dados da minha ficha para o livro e vice-versa. Bateu o
dedo indicador duas vezes na capa, precisamente sobre

a palavra que ambas tínhamos em mente. Percebi, pelo
som seco da batida, que sua unha era bem dura.
“Boa escolha”, disse, e piscou.
Aquela era a última aula. O sinal das cinco da tarde
tocou, mas Dona Jandira não se mexeu. A biblioteca
estava vazia e a porta de saída longe. Enfiei o livro
debaixo da camiseta e corri dali.
(In ÍNDIGO. Cobras em compota. Brasília: MEC, 2006. p.
59-62.
Disponível
em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me0034
20.pdf. Acesso em 29 set. 2019)
01) A narradora do texto compara a biblioteca de sua
escola a um lugar:
a) Sombrio, que dava medo.
b) Proibido para a maioria dos alunos.
c) Importante, assim como a capela.
d) Que deveria ser evitado.
e) Em que poderiam fazer o que bem entendessem.
02) Segundo a personagem principal, os alunos
poderiam frequentar a biblioteca, contanto que tivessem
boas intenções. Isso pode ser interpretado como:
a) Os alunos deveriam retirar livros de acordo com as
orientações da bibliotecária.
b) Só era permitida a entrada de alunos disciplinados na
biblioteca.
c) Apenas alunos que não estragassem livros poderiam
retirá-los.
d) Alunos maldosos eram proibidos de retirar livros.
e) Na biblioteca, só havia livros inadequados para os
alunos.
03) Nada contra a turma do Sítio. A expressão grifada se
refere:
a) Aos moradores da zona rural, que também
frequentavam a escola.
b) Aos amigos da narradora, que moravam em sítios.
c) Ao sítio da avó da narradora.
d) Ao fato de a escola ser num sítio.
e) Ao Sítio do Pica-pau Amarelo.
04) Bateu o dedo indicador duas vezes na capa,
precisamente sobre a palavra que ambas tínhamos em
mente. A palavra, nesse caso, era:
a) Escaravelho.
b) Minotauro.
c) Lúcia, o nome da autora.
d) Diabo.
e) Sítio.
05) Enfiei o livro embaixo da camiseta e corri dali. A
narradora tomou essa atitude porque:
a) Ela havia roubado um livro.
b) O livro que havia retirado tinha conteúdo erótico.
c) A bibliotecária estava zangada com ela.
d) Estava matando aula e não queria ser vista.
e) Não queria que ninguém visse o livro que havia
retirado.
06) Na frase Aquele veneno mostrou-se inócuo para as
baratas aqui de casa, o termo grifado significa:
a) Inofensivo.
b) Eficaz.
c) Poderoso.
d) Potente.
e) Arrasador.
07) Assinale a alternativa em que o i funciona como
semivogal:
a) Cipó.
b) Pepino.
c) Abacaxi.

d) Apito.
e) Série.
08) Temos uma palavra com hiato em:
a) Lauro.
b) Enxaguei.
c) Saída.
d) Cárie.
e) Tênue.
09) “___ dias que não saio à rua, mas como ___ muitas
contas a pagar, irei ao banco daqui ___ dois dias.”
A alternativa que preenche corretamente as lacunas
acima é:
a) Há – a – a.
b) Há - há - a.
c) A – há – a.
d) A - há - há.
e) A – a – há.
10) Assinale a palavra que está grafada incorretamente:
a) Arrocho.
b) Maxixe.
c) Herege.
d) Pagem.
e) Privilégio.
MATEMÁTICA
11) Ana esqueceu a senha para desbloquear seu
cofre, mas sabe que possui seis números menores
que 50. Ela lembra dos cinco primeiros, e sabe que o
último obedece a sequência {22, 19, 24, 21, 26, ___}.
Qual é o último número?
a) 20
b) 23
c) 25
d) 27
e) 28
12) Dado o conjunto A = {0, 2, 5, 9, 12, 14, 17}, é
correto afirmar que:
a) B = {0, 2, 3} é um subconjunto de A.
b) 3  A.
c) 5  A.
d) A =  .
e) C = {0, 2, 5, 9, 14, 17} é igual ao conjunto A.
13) Quando faz um churrasco em família, João compra 2
kg de carne. Hoje, João receberá três convidados, de
modo que terá que fazer churrasco para 8 pessoas.
Quantos quilogramas de carne ele deverá comprar,
sabendo que cada pessoa consome a mesma quantia?
a) 3,2 kg
b) 1 kg
c) 3 kg
d) 2,4 kg
e) 1,25 kg
14) Sabendo que o preço de venda de um produto é o
valor do custo mais o lucro. Se a razão entre o custo do
produto e seu lucro, é de 3 para 2 nessa ordem, e que o
custo desse produto é de R$ 38,00, qual o valor de
venda desse produto?
a) R$ 26,00
b) R$ 39,00
c) R$ 55,00
d) R$ 65,00
e) R$ 97,50
15) Entre os números 1 e 50, incluindo eles, quantas
vezes o algarismo 1 aparece?

a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 16
CONHECIMENTOS GERAIS
16) Um gentílico de Monte Aprazível é conhecido como:
a) Monte-aprazilense.
b) Monte-aprazivelense.
c) Monte-apravelense.
d) Monte-apralense.
e) N.D.A.
17)
Em
divisão
administrativa
referente
ao
_______________, o Município de Monte Aprazível
compõe-se de oito Distritos: Monte Aprazível, Buritama,
Itapura, Junqueira, Macaúbas, Neves, São Jerônimo e
Sebastianópolis.
(Disponível
em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/?nid=2&t=historiado-municipio. Acesso em 04 outubro 2019).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) ano de 1933.
b) ano de 1983.
c) ano de 1821.
d) ano de 1900.
e) N.D.A.
18) Sobre Carnamonte (carnaval de Monte Aprazível),
assinale a única alternativa correta.
(Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-riopreto-aracatuba/carnaval/noticia/2019/02/21.ghtml.
Acesso em 04 de outubro 2019).
a) O Carnamonte foi realizado durante os quatro dias de
carnaval.
b) O Carnamonte é realizado no município de Monte Alto.
c) O Carnamonte não é a uma festa carnavalesca.
d) O Carnamonte é realizado desde 1910.
e) N.D.A.
19) Sobre a Mesa Diretora Biênio 2019-2020 da Câmara
Municipal de Monte Aprazível, assinale a única
alternativa incorreta.
a) Valcenir de Abreu é o atual Presidente da Câmara
Municipal.
b) Jacó Braite é o atual Vice-presidente da Câmara
Municipal.
c) Marco Aurélio Maset é o atual 1º secretário da Câmara
Municipal.
d) Danilo Cesar de Souza é o atual 2º secretário da
Câmara Municipal.
e) N.D.A.
20) De acordo com a matéria divulgada no G1 no dia
06/04/2019, uma dupla foi detida suspeita de invadir um
sítio e furtar uma tonelada de _____________, em Monte
Aprazível (SP).
(Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-riopreto-aracatuba/noticia/2019/04/06. Acesso em 04 de
outubro 2019).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) látex.
b) algodão.
c) café.

d) ouro.
e) N.D.A.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) De acordo com as Resoluções do CONTRAN
(disponíveis em: https://infraestrutura.gov.br/resolucoescontran.html), o que é CNH?
a) Carteira Nativa de Habilitação.
b) Certificado Nacional de Habilitação.
c) Carteira Nacional de Habilitação.
d) Conselho Nacional de Habilitação.
e) N.D.A.
22) Sobre a Resolução Nº 760, de 20 de dezembro de
2018 do CONTRAN, assinale a única alternativa correta.
a) A Resolução Nº 760 dispõe sobre a obrigatoriedade
da instalação de dispositivo de aviso de não afivelamento
dos cintos de segurança em veículos automotores.
b) A Resolução Nº 760 estabelece requisitos do sistema
antispray para veículos tipo caminhão, caminhão-trator,
reboque e semirreboque.
c) A Resolução Nº 760 estabelece método de ensaio
para medição de pressão sonora por buzina ou
equipamento similar de veículos automotores.
d) A Resolução Nº 760 estabelece requisitos específicos
para veículos movidos à propulsão híbrida, híbrida plugin e elétrica.
e) N.D.A.
23) De acordo com o art. 1° da Resolução nº 714, de 30
de novembro de 2017, CRV significa:
a) Certificado de Registro de Veículo (CRV).
b) Certificado de Renovação de Veículo (CRV).
c) Certificado de Regularidade do Veículo (CRV).
d) Certificado de Registro de Veículo (CRV).
e) N.D.A.
24) Observe a imagem abaixo:

Fonte imagem: https://www.combustivellegal.com.br/.
O objeto ilustrado na figura acima é um exemplo de:
a) Marcador de combustível.
b) Regulador de bateria.
c) Marcador de Velocidade.
d) Regulador de água.
e) N.D.A.
25) A ________________ avisa se o alternador,
dispositivo responsável por carregar a bateria e fornecer
energia para o veículo, está com problemas. Se ela
acender com o carro em movimento, indica que a bateria
pode descarregar rapidamente, deixando o condutor na
mão.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) Luz de injeção eletrônica.
b) Luz de bateria.
c) Luz do sistema de freio.
d) Luz do desembaçador traseiro.
e) N.D.A.

26) “Por ser um dispositivo de segurança, ele tem que
funcionar de forma independente em relação ao sistema
hidráulico de frenagem. Quando a alavanca de
_______________ é puxada, ela aciona um cabo de aço
que é conectado às sapatas, que, por sua vez, são
movimentadas e pressionam as lonas contra a parede do
tambor mesmo que o pedal não tenha sido acionado. ”
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) freio a disco.
b) freio a tambor.
c) freio de mão.
d) freio a pistão.
e) N.D.A.
27) Analise os itens a seguir e assinale abaixo a
alternativa correta:
I. O chassi é uma espécie de “esqueleto” do carro, sobre
o qual a carroceria e todos os sistemas são montados.
II. A carroceria é a parte que cobre o carro, abrigando os
ocupantes, porta-malas e demais sistemas. É ela que
determina o estilo e a qual categoria um veículo
pertence.
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.
e) N.D.A.
28) O ________________ informa a rotação do motor
(RPM- rotações por minuto) e ajuda a determinar o
momento certo para a troca de marchas.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) Tacômetro.
b) Hodômetro.
c) Termômetro.
d) Hidrômetro.
e) N.D.A.
29) Sobre o CHASSI, assinale a única alternativa
incorreta.
a) O chassi é uma das peças principais do carro.
b) O chassi pode ser feito de aço, alumínio, ou qualquer
outro material rígido.
c) Veículos como caminhões, automóveis, entre outros,
têm a sua carroçaria montada sobre o chassi.
d) A numeração do chassi é um padrão para fazer a
identificação no momento de sua fabricação.
e) N.D.A.
30) São tipos de freios, exceto.
a) Mecânico.
b) Hidráulico.
c) ABS.
d) Hidrovácuo.
e) N.D.A.
31) O sistema de escapamento é composto pelas
seguintes peças:
( ) Coletor de escape.
( ) Tubos de escape.
( ) Silencioso ou silenciador.
Assinale abaixo a sequência correta quanto aos itens
verdadeiros (V) e falsos (F).
a) V, F, V.
b) V, V, F.
c) F, V, V,
d) V, F, F.
e) V, V, V.

32) Das alternativas abaixo, assinale aquela que se
refere aos tipos de tração encontradas nos veículos
automotores.
a) Transversal direta e indireta.
b) Dianteira e traseira.
c) Indireta e direta.
d) Longitudinal e transversal.
e) N.D.A.
33) Sobre os amortecedores, assinale a única alternativa
correta.
a) A função dos amortecedores, nos conjuntos de
suspensões, é evitar atritos do pneu com o solo.
b) A função dos amortecedores, nos conjuntos de
suspensões, é manter a velocidade correta.
c) A função dos amortecedores, nos conjuntos de
suspensões, é auxiliar a mudança de direção nas curvas.
d) A função dos amortecedores, nos conjuntos de
suspensões, é diminuir os movimentos oscilatórios das
molas.
e) N.D.A.
34) A __________ é a unidade responsável por provocar
a ignição da mistura ar/combustível dentro do cilindro e,
em consequência, sua explosão.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) vela.
b) bateria.
c) suspensão.
d) direção.
e) N.D.A.
35) “Fonte de energia elétrica do carro. É um acumulador
de eletricidade.”
A definição dada acima se trata de:
a) Vela.
b) Injeção Eletrônica.
c) Bateria.
d) Chassi.
e) N.D.A.
36) Das alternativas abaixo, assinale aquela que se
refere a tipos baterias.
a) Convencional e selada.
b) Convencional e não selada.
c) Convencional e transversal.
d) Convencional e universal.
e) N.D.A.
37) A ___________ de um motor de combustão interna é
um dispositivo que visa permitir ou bloquear a entrada ou
a saída de gases dos cilindros do motor.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) mangueira.
b) bateria.
c) suspensão.
d) válvula.
e) N.D.A.
38) Sobre o sistema de rodagem, assinale a única
alternativa incorreta.
a) O sistema de rodagem é constituído pelo conjunto de
pneus, rodas e as válvulas de segurança.
b) Os pneus são a parte de borracha que põe o
automóvel em contato o com o chão.
c) As rodas são feitas de aço ou liga leve e garantem a
mesma segurança.

d) O sistema de rodagem tem a função de assegurar e
dar movimento ao veículo.
e) N.D.A.
39) Sobre o sistema de suspensão, assinale a única
alternativa correta.
a) A suspensão é o sistema que dará aderência ao carro
em contato com o chão.
b) A suspensão é o conjunto de peças automotivas que
atuarão na brecagem do seu veículo.
c) A suspensão é constituída pelo conjunto de pneus,
rodas e as válvulas de segurança.
d) A suspensão é o sistema que vai dar a tração para as
rodas e movimentar o automóvel.
e) N.D.A.
40) O sistema de freio é o conjunto de peças automotivas
que atuarão na freagem do seu veículo. Fazem parte
dele:
( ) Pedal.
( ) Potencializador.
( ) Cilindro mestre.
( ) Válvulas de combinação.
( ) Freio de emergência.
( ) Linhas.
( ) Freio a disco.
Assinale abaixo a sequência correta quanto aos itens
verdadeiros (V) e falsos (F).
a) V, V, V, V, V, V, F.
b) V, V, V, V, V, V, V.
c) V, V, V, V, V, F, V.
d) V, V, V, F, V, V, V.
e) V, F, V, V, V, V, V.

