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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
Motorista

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.

Motorista
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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.

Motorista
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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.

Motorista
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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.

Motorista
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

Quantos segundos têm 2 horas e 14 minutos?

Atirar do veículo ou abandonar na via objetos
ou substâncias é uma infração prevista no
Código de Trânsito Brasileiro do tipo:

(A) 8.040.
(B) 9.040.

(A) média, com penalidade de multa.

(C) 8.860.

(B) leve, com penalidade de advertência.

(D) 9.200.

(C) leve, com penalidade de multa.

(E) 9.868.

(D) grave, com suspensão do direito de dirigir.
QUESTÃO 30

(E) gravíssima, com suspensão do direito de
dirigir.

Quanto é 8+5x5?
(A) 33.

QUESTÃO 33

(B) 18.

Sobre o transporte crianças em automóveis,
assinale a alternativa INCORRETA:

(C) 65.

(A) Crianças de 7 anos e meio a 10 anos devem
viajar no banco traseiro com o cinto de
segurança do veículo, sem a obrigação do
assento de elevação.

(D) 145.
(E) 200

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Qual é a função dos aditivos para radiadores?
(A) Elevar o ponto de fervura da gasolina
devido ao etileno-glicol de sua composição.
(B) Diminuir o ponto de fervura da água
devido ao etileno-glicol de sua composição.
(C) Elevar o ponto de fervura da água devido
ao etileno-glicol de sua composição.
(D) Diminuir o ponto de fervura do álcool
devido ao etileno-glicol de sua composição.

(B) Crianças de 0 a 1 ano têm que usar bebêconforto ou poltrona reversível voltados para a
traseira do veículo.
(C) Crianças de 1 a 4 anos têm de usar
cadeirinha.
(D) Se houver mais de três crianças abaixo de
10 anos no carro, a mais alta poderá ir no banco
da frente com o cinto de segurança, sem a
necessidade de usar assento de elevação.
(E) Crianças de 4 a 7 anos e meio têm de usar
assento de elevação, ou “booster”, com o cinto
de segurança de três pontos no carro.

(E) Diminuir o ponto de fervura da gasolina
devido ao etileno-glicol de sua composição.

QUESTÃO 34
Qual dos veículos abaixo não é de carga?
(A) caminhão.
(B) reboque.
(C) bonde.
(D) carroça.
(E) carro de mão.

Motorista
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 38

Sobre o descarte correto de baterias que
tenham chumbo em sua composição, assinale a
alternativa correta:

Algumas peças importantes do motor
apresentam desgaste após um tempo de
funcionamento e devem ser substituídas. As
peças mais comuns são:

(A) Deverão ser entregues apenas no local em
que o automóvel foi adquirido.

(A) correias, velas de ignição e filtros.

(B) Deverão ser colocadas em lixo comum.

(B) óleo, juntas de vedação e correias.

(C) Deverão ser entregues apenas aos
estabelecimentos que as comercializam.

(C) polias, correias e bicos injetores.

(D) Deverão ser entregues pelos usuários
apenas à rede de assistência técnica autorizada
pelas respectivas indústrias.

(E) velas, válvulas e cabos, e vedadores.

(E)
Deverão
ser
entregues
aos
estabelecimentos que as comercializam ou à
rede de assistência técnica autorizada pelas
respectivas indústrias.

(D) filtros, bobina de ignição e correias.

QUESTÃO 39
De acordo com as normas de trânsito
brasileiras, os condutores com mais de 65 anos
de idade deverão renovar o exame de aptidão
física e mental a cada:

QUESTÃO 36

(A) 1 ano.

O condutor de um veículo só poderá fazer uso
de buzina em toque:

(B) 2 anos.

(A) intermitente.

(D) 4 anos.

(B) assíduo.

(E) 5 anos.

(C) 3 anos.

(C) prolongado.
(D) breve.

QUESTÃO 40

(E) alto.

QUESTÃO 37

O sistema de frenagem deve ser checado de
acordo com a indicação do manual de
instruções do veículo. Porém, se não houver
indicação, o sistema deve ser checado a cada:

A vela de ignição é um elemento muito
importante para o funcionamento do motor de
combustão do automóvel e fica instalada no:

(A) 5.000 km.

(A) bloco do motor.

(C) 15.000 km.

(B) coletor do escapamento.

(D) 25.000 km.

(C) cabeçote do motor.

(E) 30.000 km.

(B) 12.000 km.

(D) catalisador do motor.
(E) coletor de recepção.

Motorista
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