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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda: 

 

COMIDA COZIDA AJUDOU A FORJAR 

EVOLUÇÃO DA HUMANIDADE 

Pesquisador propõe que ancestrais do homem já 

modificavam alimento com o fogo há cerca de 2 

milhões de anos. 

Se há algo que torna os seres humanos 

criaturas únicas, diz o primatologista Richard 

Wrangham, da Universidade de Harvard, é o ato de 

cozinhar. Modificar o alimento com a ajuda do 

fogo  é uma tradição mais antiga que o próprio 

Homo sapiens, tendo moldado a fisiologia e o 

comportamento humanos, afirma ele. O sistema 

digestivo aproveita muito mais a energia dos 

alimentos cozidos, e a primeira divisão de trabalho 

se deu entre quem caçava e quem preparava a 

comida. 

Essa é a tese de seu novo livro, “Pegando Fogo: 

por que cozi- nhar nos tornou humanos”, recém-

lançado no Brasil pela editora Jorge Zahar. Embora 

faltem dados arqueológicos, Wrangham aposta que o 

hábito de cozinhar remonta há quase 2 milhões de anos, 

era em que o Homo erectus, possível ancestral do 

homem, surgia na África. “O livro apresenta ideias 

novas e, certamente, tem componentes especulativos. 

Mas acho que sou suficientemente claro ao dizer 

quais partes são bem documentadas e quais exigem 

mais evidências”, afirma o pesquisador. 

  (Ricardo Mioto, Folha de S.Paulo, 02.05.2010. Adap.) 

 

1. O sentido da forma verbal forjar, usado no 

título do texto, é: 

 

(A) moldar. 

(B) imaginar. 

(C) falsificar. 

(D) aquecer. 

 

     Leia o trecho para responder às questões  02 e 03:  

“O livro apresenta ideias novas e, certamente, 

tem  componentes especulativos. Mas acho que 

sou suficientemente claro ao dizer quais partes 

são bem documentadas e quais exigem mais 

evidências”, afirma o pesquisador. 

 

2. O termo certamente pode ser substituído, sem 

alteração de sentido, pela expressão: 

(A) com categoria. 

(B) sem dúvida. 

(C) por decreto. 

(D) em relevância. 

 

 

3. A expressão ao dizer é equivalente, em estrutura 

e sentido a: 

 

(A) conforme diria. 

(B) porque direi. 

(C) embora diga. 

(D) quando digo. 

 

4. Assinale a alternativa cujas frases estão reescritas 

corretamente quanto à pontuação e quanto  ao 

sentido do texto. 

(A) Pesquisador há cerca de 2 milhões de anos, 

propõe que ancestrais do homem já 

modificavam alimento com o fogo. 

(B) Se há algo que torna os seres humanos 

criaturas únicas, diz o primatologista da 

Universidade de Harvard – Richard 

Wrangham –, é o ato de cozinhar. 

(C) Modificar o alimento com a ajuda do fogo, 

afirma ele; é uma tradição mais antiga que o 

próprio Homo sapiens, tendo moldado a 

fisiologia e o comportamento humanos. 

(D) O sistema digestivo aproveita, a energia dos 

alimentos cozidos, muito mais. E a primeira 

divisão de trabalho, se deu entre quem 

caçava e quem preparava a comida. 

 

5. O plural da palavra  ilusão é: 

(A)  ilusãos. 

(B)  ilusães 

(C) ilusõeses 

(D) ilusões 

6. Em qual das alternativas a separação 

silábica da palavra goleada está correta: 

(A) go – le – a - da 

(B)  gol - eada 

       (C)  go – lea - da 

        (D) go – le - ada 
 

7. A seguir, temos alguns pares de palavras com 

sentidos contrários, marque o único par de 

palavras que têm o mesmo significado: 

  (A) viver - morrer 

 (B) feliz - infeliz 

 (C) beleza - feiúra 



 

 

 (D) bonita - bela 

 

8. Leia o trecho abaixo e responda a questão. 
Acho a maior graça. Tomate previne isso, cebola 

previne aquilo, chocolate faz bem, chocolate faz mal, 

um cálice diário de vinho não tem problema, qualquer 

gole de álcool é nocivo, tome água em abundância, 

mas não exagere... 

 

Qual a opção em que as palavras possuem o 

mesmo número de sílabas? 

 

(A) cebola cálice qualquer 

(B) vinho nocivo água 

(C) acho graça aquilo 

(D) chocolate vocálico exagere 

 

 

Observe a tirinha abaixo  e responda as questões 

09 e 10 : 

 

 

 

9. Nos dois primeiros quadros da tirinha, percebe-se 

que o menino: 

 

(A) aceita logo a oferta do homem. 

       (B) discute o preço das balas com o homem. 

(C) negocia o preço da sua mercadoria. 

(D) oferece a sua mercadoria aos gritos. 

 

10. Em “Não trabalho com  pedestre”, o termo 

destacado refere-se a pessoas que: 

 

(A) andam de ônibus. 

(B) andam a pé. 

(C) andam de bicicleta. 

(D) andam de carro. 

  

 

      CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. A expedição e a  renovação da Carteira Nacional 

de Habilitação para conduzir veículo automotor é 

atribuição do: 

(A) Departamento Municipal de Trânsito. 

(B) Conselho Nacional de Trânsito. 

(C) Conselho Federal de Trânsito. 

(D) Departamento Estadual de Trânsito. 

 

2. Um condutor que não respeitou a placa de 

sinalização representada a seguir  poderá ser 

multado por infração de natureza: 

 

(A) levíssima. 

        ( B) gravíssima. 

        (C ) grave. 

        (D) média. 

 

3. De acordo com o artigo 40 do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB), se  estiver  trafegando  

à noite em via não iluminada e se não estiver 

cruzando ou seguindo outro veículo, o condutor 

deverá ligar.: 

(A) as lanternas. 

(B)  a luz baixa. 

(C)  a  luz alta. 

(D) a luz baixa e a luz de posição. 

 

4. Ao calibrar o pneu, um motorista despercebido 

colocou mais ar que o necessário. Em vez de 33 

libras, que era a recomendação feita pelo fabricante, 

colocou 42 libras. Nesse caso, além do perigo de 

estouro do pneu, poderá ocorrer: 

(A) desgaste excessivo no centro da banda de 

rodagem. 

(B) desgaste excessivo do lado esquerdo (ombro) 

do pneu. 

(C) desgaste excessivo do lado direito (ombro) do 

pneu. 

        (D) travamento do eixo homocinética. 

 

5. A sinalização de “DÊ A PREFERÊNCIA” se 

encontra na classificação de sinalização: 

         (A) de advertência. 

         (B) de indicação. 

         (C) de  educativa. 

         (D) de regulamentação. 

   



 

 

MATEMÁTICA 

1.     Joana tinha R$ 200,00 e gastou, dessa quantia, três notas de 20 reais, quatro notas de 10 

reais e 0,50 centavos. Quantos reais sobraram? 

(A) R$ 99,50 

(B) R$ 99,00 

(C) R$ 139,50 

(D) R$ 100,00 

2.      Em um teatro há 18 fileiras de 32 poltronas. Na sessão de sábado, havia 495 poltronas 

ocupadas. Quantas poltronas não foram ocupadas nessa sessão? 

A) 62 

B) 81 

C) 11 

D) 13 

 

3. Um empacotador quer colocar 368  sabonetes em 5 caixas. Todas as caixas devem 

ficar com o mesmo número de sabonetes. Quantos sabonetes devem ser colocados em cada 

caixa? Sobrarão sabonetes fora das caixas? Quartos? 

 

(A) devem ser colocados  73 sabonetes dentro da caixa e sobrarão  3. 

(B) devem ser colocados 70 sabonetes dentro da caixa e sobrarão 6. 

(c) Devem ser colocados 60 sabonetes dentro da caixa e sobrarão 5. 

(D) devem ser colados 36 sabonetes dentro da caixa e  não haverá  sobras. 

4.      Em um terreno retangular um dos lados ( frente)  mede 15 metros  e o outro mede  30 

metros de( lado).  Quantos metros quadrados o terrenos possui ?  

(A) 45 

(B) 4500 

(C) 450 

(D) 300 

5.     1000g de açúcar custam de R$ 1,05. Na compra de um fardo com 30 Kg ao todo, o 

valor a ser pago, em reais, é: 

(A) 31500 

(B) 30000 

(C) 315,0 

(D) 31,50 


