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Conhecimentos de português

D) fêmea loba.

1). As letras que completam de modo correto
as palavras ( escasse__, depre__ão, palide__),
são respectivamente:

06) - A separação das sílabas está correta na
palavra :
A) psi-ca-na-lis-ta.
B) a-dmi-ra-mos.
C) in-te-re-ssan-te.
D) in-feliz-mente.

A) z, ç, s.
B) s,s,s.
C) z, ss, z.
D) z, z, z.

07) – leia o texto e responda:
2)- Escolha a opção cujas palavras estão
corretamente acentuadas:
A)
B)
C)
D)

cajú, esfôrço, abdômen.
ilhéu, jabotí, filézinho.
noticiário, oblíquo, desentênderam.
parabéns, ausência, calará.

3) – Escolha o item que apresenta "antônimo"
da palavra sublinhada na frase abaixo:
A água está calma, transparente e repleta de
peixes exóticos.

A) dietético.
B) totalmente natural.
C) destinado a atletas.
D) para dar energia.
08) - Assinale a alternativa que apresenta
somente verbos.

A) concentrada.
B) agitada.
C) perturbada.
D) desequilibrada.
4) –A forma dos substantivos femininos estão
todos corretos, exceto:
A) patrão-patroa, valentão- valentoa.
B) leitão- leitoa, brigão – brigona.
C) solteirão – solteirona, pavão- pavoa.
D) órfão – órfã – comilão – comilona.
5) – No trecho :
Eu só não quero é virar comida de lobo!.
O feminino da palavra destacada é:
A) lobo fêmea.
B) loba.
C) alcatéia.

SUCO ENERGÉTICO
• 1 beterraba pequena sem casca
• 1 cenoura média sem casca
• 2/3 copo de suco de laranja
A palavra “energético” no título da receita
acima indica que o suco é:

A) é – passeio – rios.
B) natureza – tem – contato.
C) apreciar – caminhando- visitando.
D) subindo- montanhas- cavernas.
09) - Assinale a palavra que é oxítona e que
está escrita de forma correta:
A) mocotó.
B) história.
C) fácil.
D) ângulo.
10) - Assinale a palavra proparoxítona:
A) amor.
B) química.
C) atrás.
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D) alcatéia.
Conhecimentos específicos
11)- Qual das atitudes abaixo é a correta
quando precisamos, por meios próprios,
transportar uma vítima que está gritando de
dor ?
A) Deitá-la rapidamente no banco de trás do
veículo.
B) Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer.
C) Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade.
D) Imobilizar a vítima antes do transporte.
12) - O atendimento inicial que é feito no local
de um acidente visa:
A) socorrer a vítima evitando as despesas
hospitalares.
B) auxiliar a vítima e evitar consequências
danosas no atendimento e no transporte.
C) manter a vítima viva, sem se preocupar com
as consequências.
D) preparar a vítima para cirurgia.
13) - Em caso de atropelamento ou acidente
com vítimas, qual o melhor local para
estacionar o veículo e prestar auxílio?
A) Ao lado da vítima.
B) Um pouco mais a frente do acidente.
C) Antes do local onde está a vítima, evitando
causar outro acidente.
D) O importante é ser rápido, não importando
o local.

15) - Num acidente de trânsito, em primeiro
lugar, deve-se avaliar as vias aéreas e
estabilizar a coluna cervical (pescoço) da
vítima, imobilizando-a. Esta ação é muito
importante porque.
A) a cabeça despenca após o acidente.
B) segurando a vítima pelo pescoço ela não se
debate.
C) o pescoço é de fácil alcance, não tendo que
tirar roupas.
D) evita que a pessoa fique paralítica.
16) - O equipamento do veículo destinado a
reduzir a emissão de poluentes é
A)
B)
C)
D)

filtro de combustível.
catalisador.
bomba de combustível.
filtro de óleo,

17)- Direção defensiva pode ser definida como
a forma de dirigir que permite:
I. reconhecer antecipadamente as situações de
perigo;
II. prever o que pode acontecer com os demais
usuários da via;
III. prever o que pode acontecer com você e
seus acompanhantes.
Esta(ão) correta(s):
A) somente I.
B) somente II.
C) somente III.
D) I , II e III.

14) - Ao transportar uma vítima, é INCORRETO:
A) manter a vítima em jejum.
B) transportar a vítima imobilizada.
C) manter as vias aéreas livres, desobstruídas.
D) manter, a qualquer custo, a vítima acordada.

18) -. Quanto ao uso do cinto de segurança é
correto afirmar que:
A) deve ser deixada uma folga.
B) não deve ser ajustado firmemente ao corpo.
C) deve ser usada uma presilha para aliviar o
desconforto.
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D) a faixa inferior deve ficar abaixo do
abdômen.
19)- Sobre o sistema de freios, é incorreto
afirmar que está entre os principais
componentes
A) a válvula.
B) o sistema hidráulico.
C) o disco.
D) a lona.

20)- As palhetas do limpador de para-brisas
devem ser trocadas:
A) a cada vez que forem usadas.
B) somente nas revisões.
C) apenas a cada 100.000 km.
D) se estiverem ressecadas.
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