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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
OMC diz que primeiros tiros da guerra
comercial foram disparados.
São Paulo. O diretor-geral da OMC
(Organização Mundial de Comércio), Roberto
Azevêdo, falou nesta quarta-feira sobre o
aumento da tensão e das preocupações
relacionadas à guerra comercial, que ameaçam
o comércio global. O brasileiro disse que
“agora é a hora” para se falar sobre as questões
comerciais.
“Quer você chame ou não uma guerra
comercial, certamente os primeiros tiros foram
disparados”, afirmou o brasileiro durante a
reunião dos membros da OMC.
Sem citar os Estados Unidos, que vêm
aumentando as taxas de importação, Azevêdo
disse em comunicado que a escalada (de
taxações e disputas comerciais) representava
uma séria ameaça aos empregos, ao
crescimento e à recuperação em todos os
países.

METROCAPITAL Soluções

como uma força do bem para falarem. Agora é
a hora”, afirma em comunicado.
Azevêdo afirmou que tem visto progresso e um
aumento no engajamento dos países às pautas
da OMC. Para ele, mais países focados na
organização podem ajudar a encontrar uma
solução. (Folha de São Paulo, 24 de julho de
2018).

QUESTÃO 01
Com base no texto acima, assinale a alternativa
correta:
(A) Para o diretor-geral da OMC, uma guerra
nuclear é iminente.
(B) A China rompeu relações diplomáticas
com os Estados Unidos em razão da sobretaxa
de produtos.
(C) México e Canadá devem deixar a OMC em
protesto contra a política norte-americana.
(D) O comércio não é uma atividade
importante no século XXI, pois perdeu espaço
para a prestação de serviços.

Em comunicado, o diretor-geral alertou sobre
o risco a longo prazo dos impostos sobre
importação. “Há também um impacto
sistêmico em potencial, que representa uma
ameaça maior a longo prazo, especialmente se
os países começarem a aceitar essa dinâmica
‘tit for tat’ (retaliação equivalente) como algo
normal”.

(E) É necessário e urgente a realização de
diálogos para solucionar a questão.

O governo chinês impôs novas taxas às
importações norte-americanas logo depois que
as taxações do governo de Donald Trump
passaram a valer. Países europeus, o México e
o Canadá também estudam sobretaxar
produtos importados dos EUA – também como
respostas às medidas protecionistas de Trump
relacionadas ao aço e ao alumínio.

(A) Na opinião do diretor-geral da OMC, a
única maneira de combater as sobretaxas é usar
a retaliação.

Segundo Azevêdo, a situação exige uma
resposta urgente da OMC. De acordo com o
comunicado, o diretor-geral tem encontrado
com líderes e ministros dos países membros da
organização em busca de soluções.
“O comércio afeta todas as nossas vidas. Por
isso, peço a todos que acreditam no comércio
Operador de Máquina

QUESTÃO 02
Ainda de acordo com o texto, assinale a
alternativa correta:

(B) Para o diretor-geral da OMC, o uso da
retaliação agrava ainda mais a situação atual.
(C) Os Estados Unidos, segundo afirmou o
diretor-geral, é o grande responsável pela atual
crise comercial.
(D) Para o diretor-geral da OMC, os países
europeus, o Canadá, o México e o Brasil
devem sobretaxar seus produtos como forma
de retaliação contra a elevação das taxas.
(E) Um novo bloco econômico está prestes a
se formar na América do Norte e será
composto pelo México e pelo Canadá.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 06

De acordo com o texto, assinale a alternativa
correta:

A palavra “escalada”, utilizada no texto, tem
como sinônimos os seguintes termos:

(A) A escalada de taxações ameaça a geração
de empregos e o desenvolvimento dos países.

(A) descida, subida.

(B) As taxações são um ponto necessário na
agenda política dos países emergentes.

(C) retrocesso, subida.

(C) As taxações têm a finalidade de formar
novos blocos econômicos.
(D) A política internacional de Donald Trump
não pode ser considerada protecionista.
(E) Os produtos mais sobretaxados são os
grãos alimentícios.

QUESTÃO 04

(B) subida, elevação.
(D) apaziguamento, surpresa.
(E) rapidez, desenvoltura.

QUESTÃO 07
Na frase, “O comércio afeta todas as nossas
vidas”, o verbo “afetar” está conjugado de que
forma?
(A) futuro simples.

Para tentar solucionar a questão, o que tem
feito o diretor-geral da OMC?

(B) presente do indicativo.

(A) Multado os países que sobretaxam os
produtos.

(D) presente do subjuntivo.

(B) Aplicado sanções econômicas.
(C) Sugerido a saída desses países da
organização.
(D) Conversado com líderes e ministros.
(E) Solicitado apoio à Rússia e à China.

(C) pretérito perfeito.
(E) pretérito imperfeito.

QUESTÃO 08
Qual é a classificação gramatical da palavra
“nossas”, usada na frase acima (“O comércio
afeta todas as nossas vidas”)?
(A) pronome relativo.

QUESTÃO 05

(B) pronome átono.

De acordo com o texto, assinale a alternativa
correta:

(C) pronome possessivo.

(A) México e Canadá estudam sobretaxar
produtos da China.

(E) pronome obliquo.

(B) Países europeus estudam sobretaxar
produtos brasileiros.
(C) Brasil e China estudam sobretaxar
produtos europeus.
(D) México e Canadá estudam sobretaxar
produtos norte-americanos.
(E) Brasil e China estudam sobretaxar
produtos norte-americanos.

(D) pronome absoluto.

QUESTÃO 09
A expressão “sobretaxar”
compreendida como:

deve

ser

(A) aumento de preço.
(B) descontos no preço.
(C) oferta de produtos.
(D) troca de produtos.
(E) redução de preço.

Operador de Máquina
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 14

Na frase, “O governo chinês impôs novas taxas
(...)”, o verbo impor está conjugado em que
forma?

Assinale a alternativa em que todos os
substantivos são do gênero masculino:

(A) primeira pessoa do presente do indicativo.

(B) grama, assombração, mascote.

(B) terceira pessoa do pretérito imperfeito.

(C) champanha, alface, eclipse.

(C) terceira pessoa do pretérito perfeito.

(D) telefonema, fantasma, profeta.

(D) segunda pessoa do presente do indicativo.

(E) profeta, assombração, fantasma.

(A) alface, jacaré, cal.

(E) terceira pessoa do presente do subjuntivo.
QUESTÃO 15
QUESTÃO 11
As palavras “carro”, “mesa”, “colher”, “livro”
e “batata” são:
(A) substantivos.

Qual das frases abaixo apresenta um pronome
possessivo?
(A) Aquelas discussões não me agradavam.

(B) adjetivos.

(B) Meus
prontamente.

(C) pronomes pessoais.

(C) Eu não estou estudando aquela disciplina.

(D) pronomes possessivos.

(D) Esse é o carro do qual eu falei.

(E) advérbios.

(E) Eu preciso daquele livro para estudar.

foram

atendidos

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

QUESTÃO 12
As palavras “agilidade”, “humilde”
“discreto” têm como antônimas:

pedidos

QUESTÃO 16

e

(A) esperteza, bravo, assumido.

Quantos segundos
minutos?

(B) displicente, irresponsável e eloquente.

(A) 1040.

(C) seguro, torto e inteligente.

(B) 1140.

(D) ativo, sério e quieto.

(C) 1240.

(E) lentidão, arrogante, extravagante.

(D) 1300.

têm

19

(dezenove)

(E) 1340.
QUESTÃO 13

QUESTÃO 17

Qual é a forma feminina das palavras “herói”,
“abade” e “ateu”?

Quantas horas têm 26 (vinte e seis) dias e
meio?

(A) heroica, abadessa e atriz.

(A) 624.

(B) heroína, abadessa e ateia.

(B) 524.

(C) heroína, abatrice e atriz.

(C) 634.

(D) heroica, abadeja, atriz.

(D) 636.

(E) hesídota, abadessa e ateia.

(E) 676.

Operador de Máquina
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 21

Chico comprou uma motocicleta no valor de
R$ 9.500,00, dividida em 10 prestações iguais.
Depois de pagar 4 parcelas, Chico perdeu seu
emprego e, para não correr o risco de perder a
motocicleta, pediu dinheiro emprestado a seu
pai. Muito comovido com a situação, o pai de
Chico lhe arrumou todo o dinheiro restante
para quitar a motocicleta. Pergunta-se: qual foi
o valor que Chico recebeu de seu pai?

João e Maria foram ao supermercado e
compraram os seguintes produtos:

(A) R$ 4.700,00.

100 gramas de presunto: R$ 2,19.

(B) R$ 5.200,00.

150 gramas de queijo: 1,99.

(C) R$ 5.700,00.

1 quilo de tomates: R$ 8,14.

(D) R$ 3.900,00.

Assinale a alternativa que apresenta o total
gasto por João e Maria:

(E) R$ 6.400,00.

Sabão em pó: R$ 7,00.
Lata de creme de leite: R$ 3,80.
Caixa de hambúrgueres: R$ 9,89.
Refrigerante: R$ 4,69.
Sacolas plásticas para lixo: R$ 8,39.

(A) R$ 39,75.
QUESTÃO 19
Qual é o produto da divisão de 384 por 12
(384:12).

(B) R$ 43,56.
(C) R$ 46,09.
(D) R$ 47,09.
(E) R$ 56,09.

(A) 28.
(B) 30.
(C) 31.

QUESTÃO 22

(D) 32.

Para realizar uma tarefa, o gerente de uma
empresa resolveu dividir ao turno de 224
trabalhadores em 14 equipes. Quantos
funcionários terá cada equipe?

(E) 36.

QUESTÃO 20

(A) 12.

Uma escola decidiu realizar um baile de
carnaval. Dos 2.019 alunos matriculados,
compareceram 1.766. Quantos alunos não
estiveram presentes no baile?

(B) 13.

(A) 243.

(E) 16.

(C) 14.
(D) 15.

(B) 253.
(C) 263.
(D) 273.
(E) 283.

Operador de Máquina
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

Carlinhos ganhou de presente de seu pai 248
figurinhas para colar em seu álbum. Sabe-se
que ele colou 8 figurinhas em cada página.
Diante dessa informação, pode-se afirmar que
o álbum tem:

José comprou um cofre cuja senha é
determinada por uma sequência de seis
números, todos menores que 100, que obedece
a uma lógica. José esqueceu um dos números
da sequência, mas se lembra dos demais. São
eles: {42, 37, __, 40, 48, 43}. Assinale o
número que está faltando na sequência:

(A) 28 páginas.
(B) 29 páginas.

(A) 45.

(C) 31 páginas.

(B) 35.

(D) 32 páginas.

(C) 55.

(E) 37 páginas.

(D) 37.
(E) 39.
QUESTÃO 24

Todo ano bissexto é um número múltiplo de 4.
Com base nessa afirmação, é correto afirmar
que, se 23/01/2012 ocorreu em uma segundafeira, então, no ano de 2019, o dia 23 de janeiro
ocorrerá em um(a):

QUESTÃO 27

(A) terça-feira.

Para repor os produtos em sua loja, Manoel
comprou 76 DVDs no valor de R$ 9,00 cada e
34 CDs de 11,00 cada. Qual foi o gasto total de
Manoel?

(B) quarta-feira.

(A) R$ 958,00.

(C) quinta-feira.

(B) R$ 978,00.

(D) sexta-feira.

(C) R$ 1.008,00.

(E) sábado.

(D) R$ 1.058,00.
(E) R$ 1.068,00.
QUESTÃO 25
QUESTÃO 28

Considere a seguinte situação hipotética:
Renato é pai de Sandra, que é neta do pai de
Fernando. Luciana é sobrinha de Renato.

Meu vizinho mudou-se para o meu bairro há
exatamente 5 anos, o que, em dias, significa:
(Atenção: um desses anos é bissexto).

Com base nessas informações, pode-se afirmar
o seguinte:

(A) 1816.

(A) Renato e Fernando são irmãos.

(B) 1826.

(B) Sandra é sobrinha de Fernando.

(C) 1836.

(C) Luciana é filha de Fernando.

(D) 1846.

(D) Fernando é tio de Luciana.

(E) 1856.

(E) O pai de Fernando tem uma filha.

Operador de Máquina
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 33

Quantos segundos têm 2 horas e 14 minutos?

Ao descer uma ladeira acentuada, o motorista
deve deixar o veículo:

(A) 8.040.

(A) engrenado em uma marcha mais alta,
utilizando o pedal de freio para controlar a
velocidade.

(B) 9.040.
(C) 8.860.
(D) 9.200.

(B) engrenado em uma marcha mais baixa,
utilizando o pedal de embreagem para
controlar a velocidade.

(E) 9.868.

(C) em ponto morto, utilizando o pedal de freio
para controlar a velocidade.

QUESTÃO 30

(D) engrenado em uma marcha mais baixa,
utilizando o pedal de freio para controlar a
velocidade.

Quanto é 8+5x5?
(A) 33.
(B) 18.

(E) em ponto morto, utilizando o pedal de
embreagem para controlar a velocidade.

(C) 65.
(D) 145.
(E) 200

QUESTÃO 34

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(A) de centro a centro dos pneus traseiros.

QUESTÃO 31
É possível
realizar utilizando
retroescavadeira, EXCETO:
(A) encher caçambas de entulho.
(B) perfurar poços.
(C) transportar materiais.
(D) limpar terrenos.

A bitola de um trator é definida como a
medida:

uma

(B) de centro a centro dos pneus dianteiros.
(C) do centro do pneu dianteiro ao centro do
pneu traseiro.
(D) do início do veículo até o centro do pneu
traseiro.
(E) do centro do pneu dianteiro até o final do
veículo.

(E) abrir valetas.
QUESTÃO 35
QUESTÃO 32
São consideradas vias urbanas, EXCETO:
(A) passagem.
(B) coletora.
(C) local.
(D) de trânsito rápido.
(E) arterial.

Operador de Máquina

Em se tratando de estradas rurais, qual é a
máquina mais aconselhável para efetuar o
acabamento final?
(A) pá carregadeira.
(B) tufão aberto.
(C) motoniveladora.
(D) retroescavadeira.
(E) escavadeira eletrônica.
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QUESTÃO 36
No que consiste a direção defensiva?
(A) possuir equipamentos de segurança no
interior do veículo para se proteger de
eventuais acidentes.
(B) antecipar as situações de perigo e prever o
que pode acontecer ao veículo e seus
ocupantes.

QUESTÃO 39
Na operação de máquinas pesadas, o
procedimento de adicionar pesos ao veículo
com os objetivos de reduzir a perda de força de
tração, aumentar o rendimento da máquina e
diminuir o desgaste dos pneus, é denominado
de:
(A) lastreamento.

(C) manter as peças do veículo sempre em bom
estado, para minimizar o risco de falhas.

(B) cambagem.

(D) conhecer as regras de trânsito, de modo a
evitar possíveis multas ou infrações.

(D) tracionamento.

(C) barramento.
(E) roupagem.

(E) conhecer bem o itinerário a ser percorrido,
antes de iniciar a viagem.
QUESTÃO 40
QUESTÃO 37

O escarificador instalado na motoniveladora
tem a finalidade de:

Qual dos maquinários abaixo é o mais indicado
para empurrar um volume elevado de terra e
entulhos?

(A) frear a máquina travando-a no solo em
situações de emergência.
(B) cortar barrancos lateralmente.

(A) patrola.
(B) carrinho de mão.
(C) motoniveladora.

(C) erguer a máquina hidraulicamente para
manutenção mecânica.

(D) trator esteira.

(D) arar terrenos para o plantio de mudas de
árvores.

(E) trator bob cat.

(E) deslocar pedras e raízes de árvores.

QUESTÃO 38
Todos os veículos abaixo têm prioridade no
trânsito, EXCETO:
(A) veículos prestadores de serviços de
utilidade pública.
(B) ambulâncias.
(C) veículos de fiscalização e operação de
trânsito.
(D) veículos de polícia.
(E) veículos destinados a socorro de incêndio e
salvamento.
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