PSS 01/2021
ABAIARA-CE
CARGO: MOTORISTAS B e D, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

1) Assinale a alternativa que a palavra está escrita corretamente:
a) estaceonamento
b) balisa
c) baliza d) estacionamemto
2) Trabalho ÁRDUO, significa trabalho:
a) difícil
b) prazeroso
d) atrativo

d) gostoso

3) Maria se deparou com o aviso abaixo no saguão de uma área de embarque da rodoviária de juazeiro
do Norte:
ÁREA PARA_____________REVISTAS E JORNAIS
Inicialmente a mesma pareceu confusa quanto a correta aplicação da forma verbal que completaria a
frase. Todavia, após raciocinar, chegou a conclusão que a forma correta é:
a) foliar.
b) folhear
c) folear.
d) folhiar.
4 ) Quando o assunto é homem e tarefas domésticas, o leque de perfis é variado. Além de dono de casa
efetivo, há aqueles que ajudam, esporadicamente, quando estão de folga, como no caso de Hélio Ricardo
de Lima. Na casa de Hélio, ele é responsável pela comida aos sábados, domingos e feriados, além das
compras quinzenais, enquanto a esposa cuida da casa e da roupa.
(Jornal do Comércio).
Utilizando o pronome possessivo na expressão: Se Hélio é dono de casa, logo a casa é ________:
a) sua
b) nossa
c) vossa
d) minha
5) Apenas uma das alternativas abaixo apresenta palavra polissilábica. Marque-a:
a) desconhecimento

b) nós

c) casa

d) mágico

6) Não viajaremos para celebrar a Festa de Nossa Senhora, em Abaiara, em razão da situação da
rodoviária de São Paulo que está caótica. Na frase acima, há ideia de:
a) Finalidade
b) Causa
c) Consequência
d) Concessão
7) Assinale a frase em que o emprego da crase está INCORRETO.
a) Ana voltou à escola
b) A senhora vai à feira
c) A aula terá início às 13h
d) Vamos conhecer a fazenda a cavalo.
8) De acordo com a divisão silábica das palavras, analise as alternativas e assinale a resposta incorreta:
a) Estreiteza – es.tre.i.te.za
b) Amedrontar - a.me.dron.tar
c) Complicação – com.pli.ca.ção
d) Descarregamento – des.car.re.ga.men.to
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9) Qual das palavras está escrita corretamente quanto ao plural:
a) Cidadões

b) Alemões

c) Tabeliões

d) Escrivães

10) Qual verbo está conjugado no futuro do pretérito:
a) Amei

b) comprei

c) compraria

d) amarei

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Primeira vacina usada no Brasil no combate a COVID-19:
a) CORONAVAC
b) ASTRAZENECA
c) JANSSEN
d) SPUTNIK
12) ANVISA significa:
a) Agência de Vigilância Sanitária
b) Nacional Agência de Vigilância Sanitária
c) Agência Nacional de Vigilância Sanitária
d) Agência Nacional Sanitária
13) O novo presidente dos Estados Unidos da America é:
a) Bil Clinton

b) Trump

c) Joe Binden

d) Obama

14) - No Art. 60 e anexo I do CTB – Código de Trânsito Brasileiro. As vias urbanas classificam-se em:
a)Rodovias e estradas.
b)Vias rurais pavimentadas.
c)Ruas, avenidas, calçadas e canteiros.
d)Vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais.
15) Em rodovias pavimentadas e não sinalizadas o limite máximo de velocidade para caminhões é de:
a) 110 km/h.

b) 90 Km/h.

c) 80 Km/h.

d) 60 Km/h.

PSS 01/2021
ABAIARA-CE
CARGO: MOTORISTAS B e D, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

16) Quanto ao uso do extintor de incêndio, assinale a alternativa incorreta:
a) Aproximar-se cuidadosamente do foco do incêndio, de costas para o vento.
b) Romper o lacre, apertar o gatilho e dirigir o jato para a base do fogo, movimentando em forma de
leque.
c) Atenção: a carga do extintor de veículos é suficiente apenas para princípios de incêndio.
d) Use o extintor na posição horizontal, nunca na posição vertical ou de cabeça pra baixo.
17) Sabe-se que a poluição é um dos grandes desafios da atualidade, e a emissão de gases pelos veículos
são grandes vilões nesse processo. Sobre isso, qual alternativa de combustível é menos poluente?
a) Álcool.
b) Biodiesel.
c) Gás natural veicular (GNV).
d)Hidrogênio e elétrico.
18) Conforme o art. 162, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo com Carteira
Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja
conduzindo, o condutor comete uma infração de natureza:
a) Leve

b) Gravíssima

c) Grave

d) Média

19) Quando um agente da Autoridade de Trânsito emite um silvo breve de apito em conjunto com seus
gestos, significa:
a) Acelere.
b) Atenção.
c) Siga.
d) Pare.
20) As cores das placas de trânsito tem significados diversos. Qual cor representa a indicação de
SERVIÇOS:
a) azul
b) amarelo
c) vermelho
d) laranja

