
PARTE – 1 – PORTUGUÊS

Texto para resolver as questões de 1 a 3

Infância

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo
Minha mãe ficava sentada cosendo.
Meu irmão pequeno dormia.
Eu sozinho menino entre mangueiras
lia a história de Robinson Crusué.
Comprida história que não acaba mais.

No meio dia branco de luz uma voz que aprendeu
a ninar nos longes da senzala – e nunca esqueceu
chamava para o café.
Café preto que nem a velha preta
café gostoso
café bom.

Minha mãe ficava sentada cosendo 
olhando para mim:
- Psiu… Não acorde o menino.
Para o berço onde pousou um mosquito,
E dava um suspiro… que fundo!

Lá longe meu pai campeava
no mato sem fim da fazenda.

Eu eu não sabia que minha história 
era mais bonita que a de Robinson Crusoé.
(C.D. de Andrade)

1. Considerando o texto acima, verificamos que o tempo verbal do modo indicativo 
usado prioritariamente, foi:
(a) pretérito imperfeito
(b) pretérito perfeito
(c) futuro do pretérito
(d) futuro do presente
(e) presente.

2. Na expressão: “Meu pai montava a cavalo”. O termo acessório sublinhado é:
(a) complemento nominal
(b) objeto indireto
(c) objeto direto
(d) adjunto adverbial
(e) adjunto adnominal
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3. “Minha mãe ficava sentada cosendo”. Quanto à predicação o verbo sublinhado é:
(a) transitivo indireto
(b) transitivo direto
(c) de ligação
(d) intransitivo
(e) predicativo

4. Emprega corretamente as regras para acentuação gráfica o item:
(a) chá, gas, árvore
(b) pés, idéia, órfãos
(c) íma, ônibus, tênis
(d) ideia, crê, jiboia
(e) Belém, cajú, túnel

5. A ausência do sinal gráfico de acentuação cria outro sentido a palavra:
(a) trânsito
(b) características
(c) inevitável
(d) infrutíferas
(e) anônimas

6. O par de palavras que NÃO deve ser acentuado é:
(a) interim – polen
(b) itens – pudico
(c) juizes – prototipo
(d) economico – refem
(e) heroi – biceps

7. Na  oração  “Seus  professores julgavam-no uma  pessoa  inteligente”.  Assinale  a
sequência sublinhada sintaticamente correta:
(a) sujeito, verbo de ligação, objeto direto, predicado do sujeito
(b) predicado, verbo intransitivo, objeto indireto, predicativo do objeto
(c) sujeito, verbo transitivo indireto, objeto indireto, predicativo do sujeito
(d) sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, predicativo do objeto
(e) sujeito, verbo intransitivo, objeto direto, objeto indireto

8. A oração: “Na varanda discutiam a hora do jantar”. A Classificação do sujeito é:
(a) determinado
(b) inexistente
(c) indeterminado
(d) composto
(e) simples

9. O substantivo derivado do verbo está grafado INCORRETAMENTE em:
(a) ascender: ascensão
(b) proteger: proteção
(c) catequizar: catequeze
(d) progredir: progressão
(e) paralisar: paralisia
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10. A frase que contém um adjetivo é:
(a) A necessidade fez isto do homem
(b) Todos lutam para ter a liberdade
(c) A Internet nos mostra o mundo
(d) Ele usa um topete escandaloso
(e) Gostaria de ficar com você

11. Em todas as frases a concordância se fez corretamente, EXCETO em:
(a) Havia muito barulho por causa das pessoas que falavam muito alto.
(b) Por sempre andar por longes terras sempre morou longe de seus familiares
(c) Foi considerado o homem certo para o cargo porque sempre agiu certo
(d) Os soldados, agora, estão todos atentos
(e) Recebeu o cravo e a rosa perfumado

12. O termo destacado na oração “O alimento envenenou boa parte dos presentes na
festa” tem a função de:
(a) predicado da oração
(b) predicativo do sujeito
(c) objeto direto
(d) adjunto adnominal
(e) objeto indireto

13. Ficou com …… quando soube que …… caixa do banco entregara aos ladrões todo 
o dinheiro …… clã.
(a) o moral abalado – o – do
(b) a moral abalada – o – da
(c) o moral abalado – a – da
(d) a moral abalado – a – do
(e) a moral abalada – a – da

14.  Item contendo palavra INCORRETAMENTE grafada com relação ao emprego do
“c”, “ç”, “s” ou “ss”:
(a) presunção, censura e discussão
(b) açaí, depressão e ressurgir
(c) alicerce, abstenção e gasoso
(d) dissídio, endoçar e escasso
(e) freguesa, gasoso e brasa

15. São sempre femininos os substantivos:
(a) elipse, faringe, clã
(b) dinamite, champanha, telefonema
(c) comichão, cal, aluvião
(d) guaraná, trema, milhar
(e) dó, champanha, plasma

PROVA: BRANCA
Processo Seletivo: Curso de Formação de Aquaviários (CAAQ-CT/S)

- 3 -



16. No  trecho:  “Os  trens  de cana  apitavam de  quando  em vez,  mas  não davam
vencimento à  fome das  moendas”,  as  palavras  destacadas  correspondem,
morfologicamente, pela ordem, a:
(a) preposição, advérbio, verbo, substantivo
(b) conjunção, advérbio, substantivo, adjetivo
(c) preposição, advérbio, adjetivo, adjetivo
(d) preposição, advérbio, verbo, advérbio
(e) preposição, advérbio, substantivo, substantivo

17. “Naquele tempo ele vivia alegre, como poucos”. As palavras sublinhadas são 
exemplos de pronomes:
(a) possessivo, pessoal, demonstrativo
(b) demonstrativo, pessoal, indefinido
(c) pessoal, demonstrativo, relativo
(d) indefinido, relativo, pessoal
(e) possessivo, relativo, pessoal

18. Assinale a alternativa que contém uma correlação INCORRETA entre o adjetivo e a 
locução correspondente:
(a) água de chuva – pluvial
(b) representante dos alunos – docente
(c) amor de irmão – fraternal
(d) agilidade de gato – felina
(e) adorno de nariz – nasal

19. Os advérbios ou as locuções adverbiais classificam-se de acordo com a 
circunstância. Na expressão. “Tirou os óculos talvez para respirar”. A palavra 
sublinhada é advérbio de:
(a) intensidade
(b) negação
(c) modo
(d) tempo
(e) dúvida

20. Assinale a alternativa em que a palavra está separada incorretamente:
(a) pne-u-má-ti-co
(b) sub-lin-gual
(c) subs-tan-ti-vo
(d) pers-pi-caz
(e) ex-ce-to

PARTE – 2 - MATEMÁTICA
21. Em maio deste ano, o litro da gasolina custava, em média, R$ 4,17. Hoje, custa
cerca de R$ 4,58. Quanto um proprietário de um carro, de tanque com 52 litros, está
pagando a mais para encher o tanque?
(a) R$ 19,28
(b) R$ 21,32 
(c) R$ 121,32
(d) R$ 132,84
(e) R$ 238,16
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22. Um determinado motorista se deslocou para uma outra cidade vizinha, situada a 72
km. Se seu carro percorre de 12 km por litro de gasolina e que o litro custa R$ 4,65, o
gasto que ele teve com combustível foi:
(a)  R$ 12,55
(b)  R$ 18,35
(c)  R$ 27,90
(d)  R$ 26,75
(e)  R$ 24,80

23. Resolva a equação 2.(x - 2) - 3.(1 - x) = 2.(x - 4) e responda corretamente.
(a)  -1/5
(b)  -1/3
(c)  -1
(d)  1/5
(e)  1/3

24. O motor de uma embarcação consumiu 3/7 do combustível disponível em 3 horas
de viagem. Em média, a fração de combustível consumido por esse motor por hora de
viagem foi de:
(a)  4/7 
(b)  1/7
(c)  9/7
(d)  7/4
(e)  21/3

25. Se ao dobro do peso da carga de uma embarcação for adicionado mais 208 kg,
obtém-se 560 kg. Qual é o peso, em kg, da carga inicialmente existente?
(a)  126
(b)  136
(c)  176
(d)  172
(e)  168 

26. Considerando a figura abaixo, em que as retas horizontais são paralelas, e que AB
= 2.BC e DE = 2 cm, pode-se afirmar que a medida de EF, em cm, é igual a:

(a)  4
(b)  2
(c)  3
(d)  1 
(e)  5
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27. Uma escada está apoiada numa parede a 20 m do chão, como mostra a figura.
Sabendo que a escada tem 25 m de comprimento, qual  é a distância do início da
escada até a parede ao nível do chão (x)?

(a)  10 m
(b)  12 m
(c)  15 m 
(d)  16 m
(e)  17 m

28. Durante a campanha de vacinação contra gripe, aplicada em idosos a partir de 60
anos, o posto de saúde de uma cidade faz um controle para saber quantas pessoas
foram vacinadas. A tabela a seguir mostra o controle realizado no período 2004/2008.
Em que ano foi vacinado um maior número de mulheres em relação ao de homens?

Ano Número de idosos vacinados
Homens Mulheres

2004 122 236
2005 136 212
2006 101 213
2007 96 198
2008 118 215

(a)  2004 
(b)  2005
(c)  2006
(d)  2007
(e)  2008
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29. A sala de uma casa de 5 m de comprimento foi representada numa planta por 2,5
cm. Qual a largura de um quarto dessa casa, em metros, que nessa planta mede 1,5
cm?
(a)  1,5
(b)  2,0 
(c)  2,5
(d)  3,0 
(e)  3,5

30.  Que altura, em metros, aproximadamente, deve ter um triângulo de 2m de lado?
(a)  1,25 
(b)  1,50
(c)  1,73
(d)  1,53
(e)  2,00

31. O resultado da operação (-1/3)-2 x (-1)51 + 200 é:
(a)  -1/9
(b)  1/9
(c)  -8/9
(d)  8/9
(e)  -8

32.  Se à quinta parte do número de coletes salva-vidas existentes numa embarcação
adicionarem-se 2, obter-se-iam 6 coletes. Quantos coletes possui a embarcação?
(a)  10
(b)  12
(c)  15
(d)  18
(e)  20 

33. Em  certo  dia,  na  cidade  de  Belém,  o  serviço  de  meteorologia  anunciou  uma
temperatura máxima de 40°C e mínima de 25°C. (considere que a mínima ocorreu
antes  da  máxima).  Qual  a  variação  de  temperatura  na  escala  Celsius?  Responda
corretamente.
(a) 15°C
(b) 16°C
(c) 17°C
(d) 18°C
(e) 19°C
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34.  O pescador  João  de Deus,  deseja cortar  um cabo de nylon de 2,90m e dois
pedaços, de  modo que um deles tenha 40cm a mais que o outro. O pedaço menor
medirá?
(a) 110 cm
(b) 120 cm
(c) 135 cm  
(d) 130 cm
(e) 125 cm

35. Um enfermeiro saiu de casa às 13h e 45 minutos, caminhando até a Capitania que
fica a 15 minutos de sua casa. Chegou na hora da aula de marinharia cuja a duração é
de uma hora e meia. Que horas terminará a aula de marinharia?
(a) 14h 30min
(b) 15h 15min
(c) 15h 40min
(d) 15h 30min     
(e) 16h10min

36. Breno fez uma compra no valor de R$ 48,00 e pagou com uma nota de R$ 100,00.
O balconista solicitou de Brenno, R$ 3,00  para facilitar o troco.
Quanto Brenno recebeu de volta:
(a) R$ 55,00
(b) R$ 72,00
(c) R$ 62,00
(d) R$ 75,00
(e) R$ 80,00

37. Uma certa empresa de navegação mediu o consumo de combustível de suas 5
embarcações, designadas como 1, 2, 3, 4 e 5, representando os valores de consumo
no gráfico abaixo, num determinado mês. Com base no gráfico, pode-se afirmar que a
embarcação que mais economizou foi a:

(a)  1 
(b)  2
(c)  3
(d)  4
(e)  5
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38. A razão entre o número total de alunos matriculados em um curso e o número de
alunos  não concluintes  desse curso,  nessa ordem,  é  de 9  para  7.  Os  concluintes
totalizam 140 alunos. Com base nas informações, pode-se afirmar corretamente, que o
número total de alunos matriculados são?
(a) 180
(b) 630
(c) 520
(d) 380
(e) 490

39. Se uma vela de 360 mm de altura, diminui 1,6 mm por minuto, quanto tempo levará
para ser consumida totalmente?
(a) 40 minutos
(b) 60 minutos
(c) 5h e 12 minutos
(d) 3h e 45 minutos
(e) 4h e 50 minutos

40. A soma de 2 números é 40, um deles é o triplo do outro. Calcule o valor de cada um
e responda corretamente.
(a) 1 e 3
(b) 10 e 30
(c) 10 e 40
(d) 20 e 40
(e) 30 e 40 
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