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Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 30 (trinta) questões
que compõem a prova escrita objetiva numeradas seqüencialmente e também uma
Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova
objetiva.
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Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo
no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o
fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está
correta.
Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de
nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre alguma irregularidade,
solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de
respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O
preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter
qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões não
assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura,
ainda que legível.


Você dispõe de
para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha
de Respostas, conforme disposto no item 6.16 do edital de abertura.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização
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, conforme disposto no item 6.16 e 6.17 do edital de abertura.
Será eliminado do concurso, dentre outras situações, o candidato que: deixar o
local de realização da prova sem a devida autorização, tratar com falta de
urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes, proceder
de forma a tumultuar a realização das provas, estabelecer comunicação com
outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio, e utilizar-se de
material não autorizado, conforme disposto no item 6.14 do edital de abertura.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão retirar-se da
sala simultaneamente, conforme disposto no item 6.14.7do edital de abertura.
O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha
de resposta devidamente assinada e o caderno de provas, conforme o caso.
As provas aplicadas estarão disponibilizadas no site www.aocp.com.br no primeiro
dia útil subseqüente à aplicação das provas.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à
polícia federal, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante
dos envolvidos.
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a) de perda.
b) selado.
c) recondicionado.
d) fechado por retentor.
e) aberto.
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a) medir temperatura.
b) medir viscosidade do óleo.
c) medir a quantidade de limalha de ferro na caixa de
mudanças.
d) medir a corrente elétrica que circula no cabo da bateria.
e) medir pressão.
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a) o óleo lubrificante é depositado em um tanque fora do
cárter, e lubrifica por gravidade, salpicando as partes
móveis do motor.
b) o comando de válvulas é que gira o eixo da bomba de
óleo lubrificante e o mesmo cai por gravidade e lubrifica
as partes móveis do motor.
c) com o giro da árvore de manivelas e biela se dá o
lançamento do óleo lubrificante.
d) compõe a lubrificação no motor com turbo compressor e
passa pelos esguichos de lubrificação forçada na parte
inferior do bloco do motor.
e) se faz por lubrificação forçada pelos esguichos, e com
seus jatos arrefecem a parede da cabeça do embolo.
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a) acelerar rotações.
b) polir peças.
c) reduzir atritos.
d) aquecer peças.
e) reduzir vida útil das peças.
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a) Principalmente quando o equipamento acabou de ser
lavado após a jornada de trabalho.
b) Quando as peças começarem a fazer barulhos.
c) Quando o equipamento passar por uma revisão Anual.
d) Antes de lavar o equipamento para não enferrujar os
componentes.
e) Duas vezes ao ano.
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a) aliviar a pressão do óleo das galerias quando o motor
estiver quente.
b) aumentar a pressão de óleo nas galerias quando o motor
estiver frio.
c) controlar a pressão do óleo em todo o sistema de
lubrificação impedindo a sobrecarga.
d) aumentar a pressão de óleo no comando de válvulas.
e) aliviar a pressão do filtro de óleo lubrificante quando
estiver obstruído.
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a) pressão.
b) densidade.
c) viscosidade.
d) oleosidade.
e) garantia.
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Jogar fora pois o mesmo já está vencido.
Guardar o mesmo para descartar no esgoto quando
chover.
Jogar em uma caixa de areia para que o mesmo seja
filtrado.
Guardar em recipiente adequado para ser recolhido por
pessoas autorizadas.
Guardar em recinto fechado livre de impurezas.

c)
d)
e)
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a) Beber água em abundância até passar o gosto.
b) Beber leite em abundância.
c) Procurar serviço médico.
d) Ingerir Refrigerante.
e) Provocar vômito.
=6X {83Z(a&( ) "! -b)Q&+d)]+)#3 C3-b|& : ;)Z\
)Y%Z ) eZ 3([( /! ]\!  +)Y()b3-O-bo

a) Consultar o chefe da oficina.
b) Consultar companheiro com maior experiência
serviços.
c) Consultar etiqueta do óleo ou consultar o proprietário
veículo.
d) Consultar manual de aplicação de produtos.
e) Verificar prazo de validade da última revisão anotada
manual de serviço do veículo.
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a)
b)
c)
d)
e)

Mochila.
Andorinha.
Prateleira.
Saúde.
Espinho.
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a) Cachorro.
b) Táxi.
c) Pássaro.
d) Piscina.
e) Horrível.
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a) au-to / ca-na-vi-al / saú-de.
b) ca-chor-ro / den-gue / pos-to.
c) es-pa-ço / sá-ba-do / pul-ga.
d) en-xo-fre / cui-da-do / sa-bão.
e) tem-pe-ra-tu-ra / e-las-ti-ci-da-de / hi-po-pó-ta-mo.
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O caso era o mesmo, a criança não gostava de jiló.
A piscina da casa ao lado pode ser um foco da dengue?
Aquela mulher horrorosa segurava uma rosa muito
cheirosa.
A magresa deve ser vista como único padrão de beleza?
Quanta estupidez achar que ninguém precisa de ajuda!
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a) A sílaba tônica de uma palavra pode aparecer em três
posições
diferentes:
na
última,
penúltima
ou
antepenúltima sílaba.
b) As palavras podem ser classificadas em oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.
c) Há uma regra de acentuação que diz que se acentuam
todas as proparoxítonas.
d) A presença do acento pode ocasionar mudança de
sentido, como é o caso de secretaria e secretária.
e) Em alguns casos, a acentuação não altera o sentido. Por
exemplo, em " e " o sentido não muda.
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a)
b)
c)
d)
e)

X

Flor – florista – floricultura.
Pedra – pedregulho – pedreira.
Estudo – estudioso – estudar.
Pincel – pintura – pingo.
Formiga – formigueiro – formigão.

a)
b)
c)
d)
e)
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Nós ouvimos uma bela canção ontem. Ela falava de
lindas histórias de amor.
Enquanto a noite não chegava, as crianças brincavam na
rua. Mas quando o sol começou a se pôr, todas foram
tomar banho para o jantar.
Alguém já parou para pensar se não houvesse nesse
mundo belas surpresas?
Foi no circo que vi aquela mulher careca fazendo
palhaçadas para todos rirem.
A vida mansa ia passando por aquela criança que, sem
mesmo se dar conta, criava dentro de si a vontade de ser
uma grande pessoa.
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Nas três orações, temos sujeito simples.
Apenas na orações I e II, temos sujeito simples.
Apenas nas orações II e III, temos sujeito simples.
Apenas nas orações I e III, temos sujeito simples.
Nenhuma das três orações possui sujeito simples.
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a) Maria é uma flor, está sempre muito bonita.
b) As flores no jardim nasceram sem serem semeadas.
c) A filha mais nova de minha vizinha se chama Flor.
d) Aquela nuvem no céu tem a forma de uma flor.
e) Comprei um chá que é feito de uma flor exótica. Acho que
é muito bom!
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O dia de hoje está muito bonito.
E o dia de amanhã?
Quero sempre dias muito bonitos.
Há previsão de chuva para amanhã.
Não vi o dia passar.
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a) Deputado federal.
b) Governador.
c) Presidente da República.
d) Vereador.
e) Prefeito.
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Meio Ambiente.
Cultura.
Turismo.
Planejamento.
Educação.
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a)
b)
c)
d)
e)

Alemanha.
França.
Canadá.
Espanha.
Estados Unidos.
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a) Mãe.
b) Tia.
c) Irmã.
d) Madrasta.
e) Avó.
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a) Rio de Janeiro.
b) Brasília.
c) São Paulo.
d) Salvador.
e) Porto Alegre.
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a)
b)
c)
d)
e)

42.
51.
56.
48.
60.
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a)
b)
c)
d)
e)

90.
84.
73.
69.
58.
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a)
b)
c)
d)
e)

1099.
1089.
1110.
1122.
1116.
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a)
b)
c)
d)
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44.
46.
48.
50.
52.
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a)
b)
c)
d)
e)

240.
260.
280.
300.
320.
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