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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 
1. Confira se, além desta PROVA, você recebeu o seu CARTÃO RESPOSTA destinado à marcação das respostas das 
questões objetiva. 
 
 

2. Confira se o seu número de inscrição, nome, data de nascimento e cargo de opção constam no seu CARTÃO 
RESPOSTA. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que este 
proceda o registro na ata de sala. 
 
 

3. Somente em caso de urgência peça ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do fiscal itinerante, devendo, 
no percurso, permanecer de máscara e absolutamente calado, podendo, nesse momento, sofrer revista com 
detectores de metais. Ao sair da sala, no término da sua prova, você deverá continuar de máscara e não poderá 
utilizar o banheiro.  
 
 

4. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre os conteúdos da prova. Cabe, 
única e exclusivamente, a você interpretar e decidir sobre as questões de sua prova. 
 
 

5. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, de máscara, aguardando até que todos concluam a 
prova para assinarem a ata de sala e saírem conjuntamente. 
 

6. É obrigatória que você: preencha o cabeçalho desta prova, assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA, 
do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação. 
 
 

7. Você deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da sua prova, por, no mínimo, 01 (uma) hora após 
o início da prova. Você somente poderá retirar-se da sala levando sua prova, nos últimos 60 (sessenta) minutos do 
horário determinado para o término da prova. A inobservância desses horários acarretará a eliminação do concurso. 
 
 

8. A marcação correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente 
à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão, que deverá ser feita somente com caneta esferográfica 
de tinta preta ou azul, pois marcação de lápis não será considerada. 
 

9. A marcação INCORRETA DA COR DA CAPA DA SUA PROVA no CARTÃO RESPOSTA é de sua inteira 
responsabilidade e NÃO SERÁ CORRIGIDO. 
 
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 
 

11. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 
 

12. O saco plástico recebido para guarda do material deverá, obrigatoriamente, ser colocado embaixo de sua carteira. 
O descumprimento dessa medida implicará na sua eliminação, constituindo tentativa de fraude. 
 

Boa Prova! 

  

 

Nome do Candidato: _______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: _________________ 
 

________________________________ 
             Assinatura 

PROVA 2 – AMARELA 
A COR DA CAPA DA SUA PROVA É AMARELA. MARQUE A COR NO 

SEU CARTÃO RESPOSTA. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 15. 
 

ICMBIO capacita voluntários para trilha inclusiva de surdos 
 

 

01 Os voluntários do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade  (ICMBio)  recebem  nesta quinta-feira, 27, uma  oficina  de  
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na Universidade do Estado do Pará 
(UEPA). No total,  são  26  voluntários  a serem capacitados pelo pedagogo 
Edson Rodrigues dos Anjos,  técnico  do  Centro Especializado na Área da 
Surdez (CAES) de Marabá. 

A capacitação   visa   a   preparar   os  voluntários  para  melhor  atender 
ao  público  surdo  e potencializar a sua produtividade durante as visitas do 
projeto “Comunidade  Vai  à  Floresta  em  Marabá”.  Os  voluntários atuam 
nessas   visitas   conduzindo   os    convidados,  que  vêm  dos  municípios 
vizinhos para o interior das unidades de conservação do Mosaico de Carajás. 

A  iniciativa  faz  parte  do  planejamento  da  Base  Avançada do Núcleo 
de Gestão Integrada (NGI) de Carajás para ampliar as ações de educação 
ambiental.   Com   a capacitação,  o  núcleo  pretende  organizar  a 
implementação  de  uma  “Trilha Inclusiva”,  levando mais visitantes às 
instalações do ICMBIO. 

O NGI é composto pelas Unidades de Conservação: Floresta Nacional de 
Carajás, Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, Floresta Nacional do Itacaiunas, 
Reserva Biológica do Tapirapé, Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado 
e Parque Nacional dos Campos Ferruginosos. (Zeus Bandeira – Com 
informações do ICMBIO) 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 

Disponível em https://correiodecarajas.com.br/icmbio-capacita-voluntarios-para-trilha-inclusiva-de-surdos-mudos/ 
Acessado em 29/02/2020 

Texto adaptado 

 

01 A separação silábica está correta em 

(A) bio-di-ver-si-da-de. 
(B) mu-ni-cí-pi-os. 
(C) mo-sa-i-co. 
(D) a-çõ-es. 
(E) fe-rru-gi-no-sos. 
 

02 A expressão Universidade do Estado do Pará é composta por 

(A) três substantivos. 
(B) dois substantivos e um adjetivo. 
(C) um substantivo e dois adjetivos. 
(D) três adjetivos. 
(E) um substantivo, um adjetivo e um verbo. 
 

03 É polissílaba a palavra 

(A) técnico. 
(B) produtividade. 
(C) preparar. 
(D) núcleo. 
(E) ações. 
 

RASCUNHO 
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04 A ortografia está incorreta em 

(A) voluntário. 
(B) voluntária. 
(C) voluntariar. 
(D) involuntário. 
(E) voluntáriado. 
 

05 Contém um dígrafo a palavra 

(A) nessas. 
(B) ações. 
(C) visitantes. 
(D) instalações. 
(E) público. 
 

06 É acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo crescente a palavra 

(A) Pará. 
(B) técnico. 
(C) igarapé. 
(D) língua. 
(E) vêm. 
 

07 É correto afirmar que 

(A) o verbo vir na terceira pessoa do singular deve ser sempre acentuado.  
(B) as aspas são empregadas apenas para indicar falas de pessoas. 
(C) a expressão Mosaico de Carajás tem iniciais maiúsculas porque é um nome próprio. 
(D) núcleo e produtividade são exemplos de substantivo coletivo. 
(E) as palavras que compõem a expressão melhor atender (linha 7) são verbos. 

 
08 De acordo com o texto, a oficina para os voluntários será ofertada no(na) 

(A) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
(B) Universidade do Estado do Pará (UEPA). 
(C) Centro Especializado na Área da Surdez (CAES). 
(D) projeto “Comunidade vai à Floresta em Marabá”. 
(E) Base Avançada do Núcleo de Gestão Integrada (NGI). 
 

09 A capacitação de que trata o texto facilitará o(a) 

(A) fluxo de visitantes de outros municípios à região de Carajás. 
(B) planejamento da Base Avançada do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) de Carajás. 
(C) maior participação da UEPA em ações de educação ambiental. 
(D) inclusão de mais unidades de conservação no Mosaico de Carajás. 
(E) acesso de pessoas surdas a unidades de conservação do Mosaico de Carajás. 
 

10 Os voluntários do ICMBio 

(A) acompanham os visitantes do Mosaico de Carajás. 
(B) ensinam LIBRAS a pessoas surdas. 
(C) aprendem noções de educação ambiental. 
(D) capacitam outros voluntários de Carajás. 
(E) organizam trilhas em unidades de conservação. 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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11 O NGI pretende implementar uma “Trilha Inclusiva” para 

(A) realizar a oficina de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 
(B) levar mais visitantes a unidades de conservação. 
(C) ampliar o potencial turístico do Estado do Pará. 
(D) aumentar o número de instalações do ICMBio. 
(E) potencializar a produtividade do público. 
 

12 Floresta Nacional de Carajás, Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, Floresta Nacional do Itacaiunas, 

Reserva Biológica do Tapirapé, Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado e Parque Nacional dos 
Campos Ferruginosos são 
(A) os municípios da região de Carajás. 
(B) os nomes de projetos apoiados pela UEPA. 
(C) as fábricas que atuam no complexo de Carajás. 
(D) as unidades de conservação que compõem o NGI. 
(E) as áreas preservadas em que moram os voluntários. 
 

13 Uma regra de concordância nominal não foi obedecida em 

(A) técnicos voluntários. 
(B) pessoal capacitados. 
(C) visitantes incluídos. 
(D) visitantes vizinhos. 
(E) núcleo atuante. 
 

14 Em Os voluntários atuam nessas visitas conduzindo os convidados (linhas 9 e 10), a função sintática 

da expressão grifada é 
(A) sujeito. 
(B) predicado. 
(C) predicativo do sujeito. 
(D) objeto direto. 
(E) objeto indireto. 
 

15 A palavra vizinhos contém 

(A) oito letras e sete fonemas. 
(B) oito letras e nove fonemas. 
(C) sete letras e seis fonemas. 
(D) sete letras e dez fonemas. 
(E) oito letras e oito fonemas. 
 

MATEMÁTICA 
 

16 O comprimento de um terreno retangular mede o dobro da medida da sua largura. Se a área desse 

terreno medir 288 m2, então o seu comprimento medirá 
(A) 12m. 
(B) 18m. 
(C) 20m. 
(D) 24m. 
(E) 30m. 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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17 Um terreno tem a forma de um triângulo retângulo, cujos lados menores medem 10m e 24m. O maior 

dos lados desse terreno medirá 
(A) 26m. 
(B) 28m. 
(C) 30m. 
(D) 32m. 
(E) 36m. 
 

18 Em uma sala com 30 pessoas, há 6 mulheres a mais do que a quantidade de homens. Nessa sala,  a 

razão entre o número de homens e o de mulheres equivale a 
(A) 2/7. 
(B) 1/6. 
(C) 2/5. 
(D) 3/4. 
(E) 2/3. 
 

19 Se duas dúzias e meia de bananas custam R$ 15,00, então três dúzias custarão 
(A) R$ 18,00. 
(B) R$ 20,00. 
(C) R$ 21,00. 
(D) R$ 22,00. 
(E) R$ 24,00. 
 

20 Utilizando um balde de 6 litros, uma pessoa esvazia um tanque em 4 horas. Se a capacidade do balde 

fosse de 8 litros, ela demoraria 
(A) 2,5 horas. 
(B) 3 horas. 
(C) 3,5 horas. 
(D) 4,5 horas. 
(E) 6 horas. 
 

21 Na porta de um mercado há uma placa indicando que o quilograma da picanha custa R$ 32,00, 

enquanto o quilograma do filé custa R$ 40,00. O quilograma do filé supera o da picanha em 
(A) 16%. 
(B) 18%. 
(C) 20%. 
(D) 22,5%. 
(E) 25%. 
 

22 Uma quantia foi aplicada por 5 meses, no sistema de juros simples, rendendo a metade do valor 

investido. Com a mesma taxa da aplicação anterior, para obter o dobro do valor aplicado serão 
necessários 
(A) 8 meses. 
(B) 10 meses. 
(C) 1 ano. 
(D) 1 ano e 6 meses. 
(E) 1 ano e 8 meses. 

 
 
 

RASCUNHO 
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23 Ao dividir um número inteiro Z, não nulo, por uma fração própria F (numerador menor do que o 

denominador), o resultado será um número 
(A) menor do que F. 
(B) igual a F. 
(C) menor do que Z. 
(D) igual a Z. 
(E) maior do que Z. 
 

24 O produto entre o máximo divisor comum (MDC) e o mínimo múltiplo comum (MMC) entre 8 e 12 é 

igual a 
(A) 96. 
(B) 98. 
(C) 92. 
(D) 91. 
(E) 90. 
 

25 É verdadeiro afirmar que 
(A) 1/2 < 0,25. 
(B) 1/4 > 0,50. 
(C) 1/8 < 0,25. 
(D) 1/6 > 0,25. 
(E) 1/3 < 0,30. 
 

26 No quadro de uma sala de aula havia uma expressão numérica cujo resultado era igual a 5, mas o 

número que seria multiplicado por 4 foi apagado, conforme a figura abaixo. 

 
 

O número apagado era  
(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) 4. 
(E) 5. 
 

 
 
 

RASCUNHO 
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27 A média aritmética das alturas de 4 amigos é igual a 1,69m. Se os três primeiros medem 1,60m, 1,80m 

e 1,64m, o quarto amigo mede 
(A) 1,67m. 
(B) 1,68m. 
(C) 1,69m. 
(D) 1,70m. 
(E) 1,72m. 
 

28 A equação x2 – 10mx + 25m2 = 0 tem  
(A) duas raízes iguais. 
(B) uma raiz igual ao dobro da outra. 
(C) uma raiz igual à metade da outra. 
(D) uma raiz igual ao triplo da outra. 
(E) uma raiz igual à terça parte da outra. 
 

29 Dois irmãos, juntos, pesam 100 kg, e um deles pesa 4 kg a mais do que o outro. Neste caso, o mais 

pesado dos irmãos pesará 
(A) 48 kg. 
(B) 50 kg. 
(C) 52 kg. 
(D) 53 kg. 
(E) 54 kg. 
 

30 No sistema métrico decimal, para convertermos uma medida de quilômetros para centímetros 

devemos 
(A) dividir por 100.000. 
(B) multiplicar por 100.000. 
(C) dividir por 10.000. 
(D) multiplicar por 10.000. 
(E) dividir por 1.000. 
 

MOTORISTA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31 Lesão traumática de uma articulação, com ruptura de um ou mais ligamentos, que causa sintomas 

como dor, inchaço e dificuldade nos movimentos caracteriza 
(A) fratura aberta. 
(B) fratura fechada. 
(C) convulsão. 
(D) traumatismo craniano. 
(E) entorse. 
 

32 Sobre mecânica veicular, as barras estabilizadoras e pinos esféricos são componentes do sistema de  

(A) suspensão. 
(B) transmissão. 
(C) freios. 
(D) direção. 
(E) rodagem. 
 

33 A função do painel de instrumentos do veículo é fornecer ao condutor as condições de funcionamento. 

O instrumento responsável pela medição do número de rotações do motor é o  
(A) odômetro. 
(B) velocímetro. 
(C) manômetro. 
(D) rotômetro. 
(E) tacômetro. 
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34 Sobre direitos e deveres no trânsito, é correto afirmar que 

(A) o trânsito seguro é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades que fazem parte do Sistema 
Nacional de Trânsito. 

(B) o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao ciclista montado em direitos e deveres. 
(C) o trânsito seguro é um direito de todos e dever apenas dos órgãos executivos que fazem parte do 

Sistema Nacional de Trânsito. 
(D) o trânsito seguro é um direito de todos e dever apenas dos órgãos consultivos  que fazem parte do 

Sistema Nacional de Trânsito. 
(E) a educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever secundário para os componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito. 
 

35 A utilização de sinalização não prevista no Código de Trânsito Brasileiro poderá ser implantada em 

caráter experimental e por período prefixado mediante autorização do  
(A) presidente da República. 
(B) CONTRAN. 
(C) CETRAN. 
(D) órgão executivo municipal de trânsito. 
(E) DETRAN. 
 

36 Com relação à circulação dos veículos prestadores de serviço de urgência que, além de prioridade de 

trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, é correto afirmar que 
(A) ambulância e transporte escolar fazem parte desse grupo de veículos.  
(B) usufruem dessas condições desde que devidamente identificados por dispositivos regulamentares de 

alarme sonoro e iluminação laranja. 
(C) os condutores dos demais veículos em circulação deverão deixar livre a passagem pela faixa da 

direita, indo para a esquerda da via e parando, se necessário. 
(D) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os 

devidos cuidados de segurança. 
(E) os pedestres devem ignorar o alarme sonoro e a circulação dos veículos. 
 

37 De acordo com as normas de circulação e conduta, julgue as afirmativas a seguir. 

I. O condutor deve utilizar o pisca-alerta em imobilizações ou situações de emergência. 
II. Os passageiros de motocicletas só poderão ser transportados em carro lateral acoplado aos 
veículos ou em assento suplementar atrás do condutor. 
III. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra 
pretendida. 

Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s)  
(A) I. 
(B) III. 
(C) I e III. 
(D) II e III. 
(E) I, II e III. 
 

38 O tempo máximo permitido ao motorista profissional dirigir, de forma ininterrupta, veículos de 

transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas é de  
(A) cinco horas. 
(B) cinco horas e meia. 
(C) seis horas. 
(D) seis horas e meia. 
(E) oito horas. 
 
 

RASCUNHO 
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39 São caracterizados como dispositivos de canalização 

(A) tachões. 
(B) defensas. 
(C) gradil. 
(D) prismas. 
(E) balizadores. 
 

40 É considerada uma infração de natureza gravíssima e prevê como penalidade multa e suspensão do 

direito de dirigir 
(A) atirar do veículo objetos na via. 
(B) transitar com o veículo na via de trânsito exclusivo para os veículos de transporte público coletivo de 

passageiros. 
(C) dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública. 
(D) ultrapassar outro veículo pela contramão, na faixa de pedestre. 
(E)transitar com o veículo em calçadas. 
 

41 Considere o sinal de regulamentação abaixo com as seguintes cores: fundo branco, símbolo preto, 

tarja vermelha, orla vermelha. Esta placa tem como significado 
 

 
(A) proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. 
(B) proibido trânsito de motos e motonetas. 
(C) proibido trânsito de veículos motorizados. 
(D) proibido trânsito de bicicletas. 
(E) permitido trânsito de motocicletas e motonetas. 
 

42 Na sinalização horizontal, o conjunto de linhas paralelas, de cor branca, que, pelo efeito visual, 

induzem o condutor a reduzir a velocidade do veículo é definida como 
(A) linhas de desestímulo à redução de velocidade. 
(B) marcas de canalização. 
(C) faixa paralela. 
(D) linhas de continuidade. 
(E) linhas de estímulo à redução de velocidade. 
 

43 Via de um bairro residencial caracterizada por interseções em nível não semaforizadas e destinada 

apenas ao acesso de uma área restrita, trata-se de 
(A) via coletora. 
(B) via local. 
(C) via alimentadora. 
(D) via condominial. 
(E) via arterial. 
 
 
 

RASCUNHO 
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44 Sobre direção defensiva é correto afirmar o seguinte: 

(A) os cuidados devem ser redobrados durante a condução de veículo sob chuva forte porque a distância 
de frenagem é reduzida, se comparada à pista seca. 

(B) se os pneus estiverem bem calibrados o veículo não corre o risco de aquaplanagem. 
(C) sono e fadiga são considerados condições adversas do condutor. 
(D) suspensão, direção e pneus são itens irrelevantes para a prática da direção defensiva. 
(E) é permitido o uso da buzina quando o sinal semafórico abrir e o pedestre, em sua faixa, não tiver 

concluído a travessia. 
 

45 Julgue as afirmativas a seguir. 

I. A poluição sonora pode causar surdez e perturbação no sono. 
II. SISNAMA é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente. 
III. Comportamentos de tolerância e solidariedade são importantes para uma convivência pacífica 
no trânsito. 

Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s)  
(A) I. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) II e III. 
(E) I, II e III. 
 

46 Sobre o uso de combustíveis, julgue as afirmativas a seguir. 

I. O óleo diesel polui mais o meio ambiente do que a gasolina. 
II. Uma medida eficiente para redução da poluição atmosférica seria substituir a frota de veículos 
automotores movidos a gasolina por veículos elétricos. 
III. Os veículos elétricos têm como desvantagem a poluição sonora pelo fato de os motores serem 
mais barulhentos do que os motores de veículos movidos a gasolina. 

Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s)  
(A) I. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) II e III. 
(E) I, II e III. 
 
47 Um determinado condutor foi abordado pelo agente de trânsito por circular com o veículo sem uma 
das placas de identificação. Durante a abordagem, também foi identificada alteração na cor do veículo. 
Essas infrações equivalem a  
(A) 8 pontos. 
(B) 9 pontos. 
(C) 10 pontos. 
(D) 12 pontos. 
(E) 14 pontos. 
 

48 O condutor estacionou o veículo a 1,6 metros da guia da calçada. A natureza da infração e a medida 

administrativa são, respectivamente, 
(A) grave e remoção do veículo.  
(B) média e retenção do veículo. 
(C) grave e retenção do veículo. 
(D) média e remoção do veículo. 
(E) gravíssima e remoção do veículo. 
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49 No que se refere ao processo de habilitação para conduzir veículos automotores e elétricos, o órgão 

responsável pelas normas relativas à aprendizagem e as categorias existentes são, respectivamente,  
(A) DETRAN e cinco. 
(B) DETRAN e quatro. 
(C) CETRAN e cinco. 
(D) CONTRAN e cinco. 
(E) CONTRAN e quatro. 
 

50 Julgue as afirmativas a seguir, sobre primeiros socorros. 

I. Um procedimento recomendado em situações de hemorragia nasal é compressa quente sobre 
o nariz, testa e nuca. 
II. Para sinalização do acidente, além do triângulo, outros materiais disponíveis, como galhos de 
árvores e madeira, podem ser utilizados. 
III. Manter a calma, pensar nos procedimentos a serem tomados e avaliar os riscos dos 
acidentados são regras essenciais para o socorrista. 

Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s)  
(A) II. 
(B) III. 
(C) I e III. 
(D) II e III. 
(E) I, II e III. 
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