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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 02

TEXTO

Também de acordo com o autor, assinale a
alternativa correta:

Seres humanos são animais sociais. Como
espécie, somos programados para buscar
outros semelhantes. Esse desejo está arraigado
em nossa origem primitiva, quando a união
melhorava nossas chances de subir na cadeia
alimentar ao sair de nossa caverna e lutar pela
sobrevivência num mundo hostil e implacável.
Portanto, poderíamos assumir que fazer
amizades seria algo fácil, até mesmo
automático por nós. Infelizmente, não é assim.
Após várias pesquisas e estudos, um número
crescente de pessoas afirma sentir isolamento
e incapacidade de desenvolver relações
duradouras simples, muito menos as
significativas. Esse problema piorou com a
introdução das mídias sociais, que nos
distancia ainda mais da interação social cara a
cara.
Lidar com pessoas, particularmente com
indivíduos que você não conhece, pode ser
uma experiência desafiadora e até mesmo
assustadora. Seja você homem ou mulher, não
importa. O medo está lá: medo do
constrangimento, da rejeição, medo de
ofender, de causar má impressão e até mesmo
de ser usado ou explorado. A boa notícia é que
os relacionamentos não precisam ser um
convite ao desastre. Se você tem dificuldade
em fazer amizades ou apenas quer melhorar
aquelas que já possui, não se sinta mal. Você
não está sozinho e a situação não é
desesperadora. (SCHAFER, Jack in Manual de
Persuasão do FBI, p. 12.).

(A) As redes sociais contribuem para a
interação social.
(B) As redes sociais não contribuem para a
interação social.
(C) As redes sociais devem ser utilizadas com
cuidado.
(D) As redes sociais só devem ser utilizadas
por pessoas adultas.
(E) As redes sociais só devem ser utilizadas
para amizades, e não para relacionamentos
amorosos.
QUESTÃO 03
Ainda de acordo com o texto, assinale a
alternativa correta:
(A) Um número crescente de pessoas sentem
isolamento.
(B) Um número cada vez menor de pessoas
sentem isolamento.
(C) Um número crescente de pessoas sentem
facilidade de construir novos relacionamentos.
(D) As redes sociais não contribuem para o
isolamento.
(E) Um número cada vez menor de pessoas
utilizam as redes sociais.
QUESTÃO 04
Ainda de acordo com o autor, assinale a
alternativa correta:

QUESTÃO 01

(A) O autor afirma ser extremamente fácil lidar
com pessoas desconhecidas.

De acordo com o texto, assinale a alternativa
correta:

(B) O autor reconhece que pode ser difícil lidar
com pessoas desconhecidas.

(A) Seres humanos são animais irracionais.

(C) Para o autor, pessoas conhecidas e
desconhecidas não apresentam diferenças.

(B) Seres humanos são animais egoístas.
(C) Seres humanos são animais sociais.
(D) Seres humanos são animais assustados.
(E) Seres humanos são animais exploradores.
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(D) O autor afirma que devemos nos sentir mal
em conhecer novas pessoas.
(E) O autor afirma que não devemos conhecer
pessoas através das redes sociais.
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 08

De acordo com o texto, assinale a alternativa
correta:

O
autor
utiliza
expressões
como
“constrangimento” e “rejeição”. Assinale a
alternativa que apresenta palavras antônimas
delas:

(A) Os seres humanos tornaram-se mais
amorosos depois do surgimento das redes
sociais.

(A) opressão e prisão.

(B) Os seres humanos desconhecidos são uma
constante ameaça à sobrevivência dos homens.

(B) manutenção e coração.

(C) Os seres humanos tornaram-se mais frágeis
quando começaram a caçar alimentos para
sobreviver.

(D) ação e fundição.

(D) Os seres humanos são antissociais por
natureza.
(E) O desejo de conhecer semelhantes faz parte
da nossa natureza primitiva.

(C) fruição e capacitação.
(E) liberdade e aceitação.
QUESTÃO 09
O verbo “lidar”, utilizado pelo autor, poderia
ser substituído por:
(A) bajular.
(B) gostar.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa que apresenta uma
palavra sinônima de “implacável”:
(A) cruel.

(C) pedir.
(D) tratar.
(E) condenar.
QUESTÃO 10

(B) sensível.

Na frase “Se você tem dificuldades em fazer
amizades ou apenas quer melhorar aquelas que
já possui”, o verbo “melhorar” apresenta-se em
sua forma:

(C) humano.
(D) agradável.
(E) amigável.

(A) infinitiva.
QUESTÃO 07

(B) explicativa.

Na frase “Seres humanos são animais sociais”,
o verbo ser está conjugado no:

(C) afirmativa.

(A) pretérito perfeito.

(E) especial.

(D) imperativa.

(B) presente do indicativo.
(C) presente do subjuntivo.
(D) futuro simples.
(E) conjuntivo.

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa que apresenta apenas
pronomes possessivos:
(A) nosso, deste, aquele.
(B) aquele, meu, teu.
(C) nosso, deles, seu.
(D) sua, nossas, aquelas.
(E) nossos, minhas, aqueles.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

Analise os substantivos masculinos a seguir e
indique a alternativa que apresenta as formas
femininas.

Assinale a alternativa em que o verbo “ser”
está empregado no pretérito imperfeito:

Compadre – Cavalo – Bode – Veado –
Cavaleiro.
(A) comadre, cavala, bezerra, veada, cavaleira.

(A) Eu fui feliz quando na juventude.
(B) Ela era muito prestativa no serviço.
(C) Nós fôramos muito atrevidos aquele dia.

(B) comadre, égua, cabra, cerva, amazona.

(D) Eles seriam mais felizes se tivesses
oportunidades.

(C) madrasta, égua, cabra, veada, dama.

(E) Eu sou estudioso.

(D) comadre, cavala, cabra, cerva e amazona.
(E) madrasta, égua, cabra, cerva e amazona.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

QUESTÃO 13

QUESTÃO 16

Analise as frases a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – A hora é agora!

Quantas vezes é preciso escrever o algarismo 2
para escrever todos os números naturais de 10
a 120?

II – A hora é agora.

(A) 20.

III – A hora não é agora.

(B) 21.

IV – A hora é agora?

(C) 22.

(A) O item I é uma frase exclamativa e o item
III é uma frase negativa.

(D) 23.
(E) 24.

(B) O item II é uma frase exclamativa e o item
III é uma frase negativa.
QUESTÃO 17

(C) O item IV é uma frase interrogativa e o
item III é uma frase afirmativa.

Analise a seguinte situação familiar:

(D) O item II é uma frase negativa e o item I é
uma frase exclamativa.

Amanda é mãe de Rafael e João. Rafael é pai
de Sandro e de Sidney.

(E) O item II é uma frase afirmativa e o item
IV é uma frase exclamativa.

Com essas informações, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – João é primo de Sidney.

QUESTÃO 14

II – Sidney é neto de Amanda.

Assinale a alternativa em que o verbo “ter” está
empregado corretamente:

III – Sandro é sobrinho de João.

(A) Terás êxito na prova.

(B) apenas o item II é verdadeiro.

(B) Tenerás dinheiro amanhã?

(C) apenas o item III é verdadeiro.

(C) Tive dinheiro no futuro.

(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.

(D) Terei dinheiro na semana passada.

(E) apenas os itens II e III são verdadeiros.

(A) apenas o item I é verdadeiro.

(E) Teremos muitos amigos na vida passada.
Motorista de Serviços Especiais

Página 3 de 7

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista – SP – PMLP 01/2018

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 18

QUESTÃO 22

Júlio e Marcos têm, cada um, certa quantidade
de reais. Júlio possui mais dinheiro do que
Marcos. Se Júlio der R$ 1,00 para Marcos,
ambos ficarão com a mesma quantia. Logo,
pode-se afirmar que Júlio tem a mais do que
Marcos:

A soma de um número com 5/6 (cinco sextos)
dele é igual a 44. Esse número é:

(A) R$ 1,00.

(D) 24.

(B) R$ 1,50.

(E) 32.

(A) 18.
(B) 20.
(C) 22.

(C) R$ 2,00.
(D) R$ 3,00.

QUESTÃO 23

(E) R$ 4,00.

Qual é o resultado da seguinte operação
matemática? 29+9x17?
QUESTÃO 19

(A) 162.

Quantos segundos têm 4 horas e 4 minutos?

(B) 182.

(A) 14.640.

(C) 646.

(B) 16.280.

(D) 55.

(C) 14.160.

(E) 656.

(D) 13.660.
(E) 17.640.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa que apresenta a
quantidade de minutos presentes em 2 dias?

Gisele foi ao mercado e adquiriu os seguintes
produtos:
0,6 kg de salsicha.
450 g de queijo.

(A) 2680.

50 g de um tempero.

(B) 2765.

Levando em conta essas informações, informe
o peso total da sacola de Gisele:

(C) 2750.

(A) 1.000 g.

(D) 2688.

(B) 980 g.

(E) 2880.
QUESTÃO 21
Adicionando o dobro de 14 ao quádruplo de
17, temos:

(C) 1.100 g.
(D) 1.100 kg.
(E) 1.100 mg.

(A) 86.
(B) 96.
(C) 76.
(D) 84.
(E) 102.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

Mariana foi à feira com Eduardo e comprou 2
dúzias de bananas, 1 dúzia de tangerina e meia
dúzia de maçãs. Diante dessas informações,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

Um criador de cavalos decide comprar
ferraduras para seus 114 cavalos. Quantas
ferraduras ele precisará comprar?

I – Foram compradas 28 bananas.

(B) 416.

II – Foram compradas 12 tangerinas e 6 maçãs.

(C) 426.

III – Foram compradas 12 tangerinas e 28
bananas.

(D) 446.

(A) 406.

(E) 456.

IV – Foram compradas 24 bananas, 12
tangerinas e 6 maçãs.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas o item IV é verdadeiro.
(D) apenas os itens II e IV são verdadeiros.
(E) apenas os itens I e IV são verdadeiros.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 29
No dia de seu aniversário, Irineu recebe como
presente uma cesta contendo pães, biscoitos,
chocolates e geleias, totalizando 19 itens.
Sabendo-se que na cesta havia 4 pães e
quantidades iguais dos demais itens, com
exceção das geleias, qual a quantidade destas
últimas?
(A) 3.
(B) 4.

Um par de luvas pesa 120 g. Dessa forma,
quanto pesará 5 pares idênticos a esse?

(C) 5.

(A) 600 kg.

(D) 6.
(E) 15.

(B) 0,6 kg.
(C) 6 kg.

QUESTÃO 30

(D) 60 kg.

Analise a sequência abaixo e assinale a
alternativa correta:

(E) 1.200 kg.

QUESTÃO 27

12 – 21 – 30 – 39 – 48 - ___?
(A) 56.

Quanto pesa uma caixa com 280 bombons,
sabendo que cada bombom pesa 12 gramas?

(B) 57.

(A) 3.360 gramas.

(C) 66.

(B) 3.860 gramas.

(D) 51.

(C) 1280 gramas.

(E) 55.

(D) 3.660 gramas.
(E) 4.020 gramas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

Sobre direção defensiva, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

Que nome se dá ao posicionamento das rodas
dianteiras e traseiras em relação aos sistemas
de direção e suspensão e suas geometrias, que
garante a estabilidade do veículo e evita
desgastes nas laterais dos pneus?
(A) Reavaliação.
(B) Distribuição.
(C) Balanceamento.
(D) Alinhamento.
(E) Reabilitação.

QUESTÃO 32
Nos primeiros socorros de uma vítima de
acidente, é muito importante conhecer alguns
sinais apresentados pelo corpo humano.
Assim, são sinais de asfixia, EXCETO:

I – Direção defensiva é a forma de dirigir que
permite
ao
motorista
reconhecer
posteriormente as situações de perigo
enfrentadas e analisar as suas causas.
II – A manutenção preventiva e periódica é
fundamental para minimizar o risco de
acidentes de trânsito.
III – Na grande maioria dos acidentes, o fator
humano está presente, ou seja, a
responsabilidade cabe aos condutores e aos
pedestres.
IV – Os cintos de segurança devem estar em
boas condições de conservação e todos os
ocupantes devem usá-los, inclusive os
passageiros do banco traseiro, mesmo
gestantes e crianças.
(A) apenas o item I é verdadeiro.

(A) Respiração lenta e ofegante ou ruidosa.

(B) apenas os itens I e II são verdadeiros.

(B) Convulsões.

(C) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.

(C) Dedos e lábios azulados.

(D) apenas os itens III e IV são verdadeiros.

(D) Agitação.

(E) todos os itens são verdadeiros.

(E) Alterações do nível de consciência.
QUESTÃO 35
QUESTÃO 33
Qual das infrações abaixo é de natureza grave?

Barulho estranho no momento da troca de
marchas do veículo pode caracterizar
problema:

(A) deixar de retirar todo e qualquer objeto que
tenha sido utilizado para sinalização
temporária da via.

(A) nas engrenagens bélicas.

(B) ultrapassar veículo pela direita.

(C) nas ventoinhas adjacentes.

(C) dirigir veículo com calçado inadequado.

(D) nos anéis sincronizados.

(D) conduzir bicicleta em local proibido.

(E) nos balanços de aquecimento.

(B) nos pinos das bielas.

(E) desobedecer às ordens emanadas da
autoridade competente de trânsito ou de seus
agentes.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

Um condutor esqueceu-se de verificar os itens
necessários no veículo antes de realizar uma
viagem. Em um determinado ponto da rodovia,
percebeu que o motor começou a ferver a
ponto de começar a falhar a aceleração. Nesse
caso, o dano pode ser:

Qual das infrações abaixo é de natureza grave?

(A) junta de cabeçote queimada.
(B) anel sincronizado partido.
(C) eixo piloto trincado.
(D) hidrovácuo empenado.
(E) pinos de contenção fisgados.

QUESTÃO 37
Quando um veículo faz uma curva para a
esquerda e é arremessado violentamente para o
lado contrário à curva, à direita, pelo excesso
de velocidade, pode-se afirmar, de acordo com
as lições de Direção Defensiva, que tal fato
ocorreu em razão da:
(A) força sobrenatural.
(B) força centrífuga.
(C) distância de frenagem.
(D) gravidade cósmica.
(E) força centrípeta.

QUESTÃO 38
São problemas comuns dos amortecedores,
EXCETO:
(A) perda da ação.
(B) estalos ao girar o volante.
(C) quebra das hastes e suportes.
(D) travamento.
(E) desgaste das borrachas de fixação.

(A) Transportar crianças em veículo automotor
sem observância das normas de segurança
especiais estabelecidas na legislação em vigor.
(B) Seguir veículo em serviço de urgência,
estando este com prioridade de passagem
devidamente identificada por dispositivos
regulamentares de alarme sonoro e iluminação
vermelha intermitente.
(C) Dirigir ameaçando os pedestres que
estejam atravessando a via pública, ou os
demais veículos.
(D) Atirar do veículo ou abandonar na via
objetos ou substâncias.
(E) Parar veículo na área de cruzamento.

QUESTÃO 40
O que caracteriza uma via de trânsito rápida?
(A) É aquela caracterizada por acessos
especiais com trânsito livre, sem interseções
em nível, sem acessibilidade direta aos lotes
lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.
(B) É aquela destinada a coletar e distribuir o
trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair
das vias de trânsito rápido ou arteriais,
possibilitando o trânsito dentro das regiões da
cidade.
(C) Ruas, avenidas, ruelas, ou caminhos e
similares abertos à circulação pública, situados
na área urbana, caracterizados principalmente
por possuírem imóveis edificados ao longo de
sua extensão.
(D) Aquela caracterizada por interseções em
nível, geralmente controlada por semáforo,
com acessibilidade aos lotes lindeiros e ás vias
secundárias e locais, possibilitando o trânsito
entre as regiões da cidade;
(E) Aquela caracterizada por interseções em
nível semaforizados, destinada apenas ao
acesso local ou à áreas restritas.
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