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               CASTIGO 
 

 Certa vez, numa extensa divisão de frações, havia 
um erro no resultado que eu obtivera, o pai me avisou do 
erro, mas queria que eu o descobrisse e o corrigisse. Fiz 
e refiz as contas inúmeras vezes, mas não atinava com o 
erro. Até que ele perdeu a paciência, o erro estava na 
minha cara, eu não o via. Agarrou-me pela nuca, 
encostou meu rosto em cima de um oito fatal e me fez 
apagá-lo com o nariz. 
        Na mancha produzida pelo meu nariz, no borrão de 
giz que ficara no lugar do oito, havia também lágrimas, 
pois eu chorava, não de dor, nem de humilhação, mas 
pela incapacidade de perceber onde errara. 
         Corrigi o oito, botei o sete no lugar e continuei a 
chorar. Minha mãe veio ver o que estava acontecendo, 
não acreditou quando viu o filho com o nariz sujo de giz, 
como um palhaço que se prepara para entrar no 
picadeiro. Tomou minha defesa, acusou o pai de fascista, 
o pai reclamou de minha falta de atenção, declarou-se 
desesperado, o tempo corria e eu não revelava 
progressos, falou tanto que ficou emocionado, parecia 
que ia chorar – e eu sabia que a tristeza dele não era pelo 
meu erro, mas por ter me castigado daquela maneira. 
 

        Carlos Heitor Cony 

1 - Analise a alternativa em desacordo com as 
idéias do texto. 
A) O comportamento do pai revela desespero e 

arrependimento. 
B) Além do narrador, dois outros personagens 

entram nas cenas narradas. 
C) Esses dois personagens apresentam 

comportamentos contraditórios. 
D) O narrador conta a própria vida e se revela 

egoísta, isto é, se enxerga como o centro do 
mundo. 

2 - Analise as considerações sobre o texto. 
I - O pai puniu o filho por ele não ter sido capaz 

de encontrar e corrigir sozinho o erro. 
II - Esse acontecimento (o castigo), recuperado 

pela memória, mostra que o narrador, hoje, 
compreende o que ele, quando menino, não 
compreendia. 

III - Ao escrever suas memórias, o narrador faz 
uma critica à figura do pai. 

IV - No desenrolar dos acontecimentos, o 
narrador revela sentimentos contraditórios. 

 
Somente estão corretas as afirmativas contidas 
em: 
A) apenas a I 
B) I, III e IV 
C) I, II e IV 
D) I e III 

3 - Há erro na separação das sílabas da palavra: 
A) ob - ti - ve - ra  
B) pa - ci - ên - cia 
C) fa - scis - ta 
D) co - ri - gis - se 

4 - Em que alternativa a palavra não começa com 
h como as demais?    
A) ___usufruir 
B) ___umor 
C) ___onestidade 
D) ___armonia 

5 - Leia as frases. 
I - Devem fazer muitos anos que ele foi castigado. 
II - Aqueles jovens tem boas lembranças. 
III - A maioria dos pais castiga os filhos. 
 

Quanto à concordância verbal: 
A) I, II e III estão corretas. 
B) I e II estão corretas. 
C) apenas a II está correta. 
D) apenas a III está correta. 

6 - A classe gramatical da palavra sublinhada está 
incorreta na alternativa: 
A) “... falou tanto que ficou emocionado...” – 

conjunção. 
B) “... e me fez apagá-lo...” – pronome pessoal. 
C) “... como um palhaço que se prepara...” – 

pronome relativo. 
D) “... que eu o descobrisse...” – artigo definido. 

7 - Assinale a frase que apresenta o adjetivo no 
superlativo absoluto analítico. 
A) O castigo foi tão violento quanto doloroso. 
B) O castigo foi violentíssimo. 
C) O castigo foi o mais violento de todos. 
D) O castigo foi muito violento. 

8 - A alternativa que apresenta o verbo flexionado 
no Pretérito Imperfeito do Indicativo é: 
A) “corrigi o oito...”  
B) “... e me fez apagá-lo com o nariz...” 
C) “... que ficara no lugar do oito...” 
D) “... o tempo corria...” 

9 - A palavra acentuada pelo mesmo motivo que 
“apagá-lo”. 
A) lágrimas  
B) água 
C) até 
D) paciência 
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10 - Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas. 
 

Ela ficou ______ preocupada, pois o filho recebia 
______ castigos. 
 

A) meia - bastantes  
B) meio - bastante 
C) meio - bastantes 
D) meia - bastante 

11 - A palavra que não se completa corretamente 
com ç: 
A) pa __oça  
B) exce__ão 
C) obse__ão 
D) mi__anga 

12 - O plural de “... não acreditou...”, está na 
alternativa: 
A) não acreditamos. 
B) não acreditaram. 
C) não acreditastes. 
D) não acreditavam. 

13 - Houve erro ao se substituir a locução adjetiva 
pelo adjetivo em: 
A) período da tarde - vespertino  
B) água sem cheiro - insípida 
C) faixa de idade - etária 
D) brilho das estrelas - estelar 

14 - A regência verbal só atende à norma culta 
em:  
A) Lembrou do fato antigo. 
B) Ela aspirava uma vida mais digna. 
C) O menino assistiu ao espetáculo. 
D) Ele perdoou o pai. 

15 - O substantivo “conta” possui uma forma 
derivada que se grafa com z: contabilizar. Da 
mesma forma, está corretamente grafado com z, o 
verbo:  
A) paralizar. 
B) pesquizar. 
C) utilizar. 
D) aparafuzar. 
 
 
 
16 - Determine, em m2, o resultado da adição: 
43,87m2 + 48dm2 + 650000mm2. 
A) 46m2 
B) 45m2 
C) 44m2 
D) 50m2 

17 - Carlos coleciona selos. Sabendo que 
10
3  dos 

selos ele ganhou de seu pai, 2
1  dos selos ele ganhou 

de seu avô e outros 16 selos restantes ele ganhou 
de seus amigos, determine o número de selos da 
coleção de Carlos. 
A) 40 selos  
B) 80 selos 
C) 70 selos 
D) 60 selos 

18 - Um comerciante investiu R$ 54.000,00 na 
compra de dois terrenos. Vendeu o primeiro com 
um lucro de 15% e o segundo com um prejuízo de 
10%. Sabendo que ele lucrou R$1.000,00 com a 
operação, quais foram os preços de compra dos 
terrenos? 
A) R$ 25.600,00 o primeiro e R$ 28.400,00 o 

segundo. 
B) R$ 27.000,00 o primeiro e R$ 27.000,00 o 

segundo. 
C) R$ 25.000,00 o primeiro e R$ 29.000,00 o 

segundo. 
D) R$ 30.000,00 o primeiro e R$ 24.000,00 o 

segundo. 

19 - Sabe-se que 8 máquinas, operando 8 horas 
por dia, durante 8 dias, produzem 8 toneladas de 
certo produto. Quantas toneladas do mesmo 
produto seriam produzidas por 12 máquinas 
daquele mesmo tipo, operando 12 horas por dia, 
durante 12 dias? 
A) 12 toneladas  
B) 30 toneladas 
C) 27 toneladas 
D) 16 toneladas 

20 - Manoel aplicou R$ 5.000,00 no regime de 
juros simples durante 10 meses. Sabendo que a 
taxa de aplicação foi de 3% ao mês, determine o 
montante obtido. 
A) R$ 5.150,00 
B) R$ 1.500,00 
C) R$ 6.150,00 
D) R$ 6.500,00 
 
 MATEMÁTICA                                 questões 16 a 20 
 

21 - O Brasil localiza-se na América do Sul e a 
grande extensão de seu território possibilita a 
existência de fronteiras com quase todos os países, 
com exceção de:  
A) Bolívia e Argentina.  
B) Equador e Chile.  
C) Venezuela e Colômbia. 
D) Peru e Uruguai. 
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22 - O nome oficial do Brasil é:  
A) Estados Unidos do Brasil. 
B) Brasil. 
C) República do Brasil. 
D) República Federativa do Brasil. 

23 - O estado do Rio de Janeiro está dividido em 
regiões que agrupam os municípios de acordo com 
critérios físicos, culturais, econômicos e outros. 
Leia com atenção, fazendo a relação da região 
com seus respectivos municípios. 
1- Norte Fluminense 
2- Baixadas Litorâneas 
3- Centro Sul Fluminense 
4- Serrana  
5- Noroeste Fluminense 
 

(   ) Carmo e Cordeiro 
(   ) Areal e Miguel Pereira 
(   ) Itaocara e Itaperuna 
(   ) Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito  
(   ) Quissamã e São Fidélis 

Marque abaixo a opção que apresenta a seqüência 
certa. 
A) 4 – 3 – 5 – 2 – 1  
B) 5 – 3 – 4 – 1 – 2 
C) 1 – 4 – 3 – 5 – 2  
D) 3 – 5 – 4 – 1 – 2  

24 - Dentre as indústrias instaladas no estado do 
Rio de Janeiro, a de maior importância é a: 
A) têxtil. 
B) alimentícia. 
C) siderúrgica. 
D) farmacêutica. 

25 - Em Janeiro de 1988, o distrito de ________, 
até então pertencente a Vassouras, foi agregado ao 
município de Miguel Pereira. Esta anexação 
permitiu que o território de Miguel Pereira ficasse 
com seus atuais 330 quilômetros quadrados.  

Marque abaixo a palavra que preenche 
corretamente a lacuna. 
A) Governador Portela. 
B) Barão de Javary. 
C) Conrado. 
D) Arcádia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
26 - O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 

é equiparado: 
A) a um animal de tração puxando uma carroça. 
B) a uma motocicleta com problemas mecânicos. 
C) a um trator em área rural. 
D) ao pedestre em direitos e deveres. 

27 - Compete às JARI: 
A) determinar limites de velocidade nos logradouros. 
B) julgar os recursos interpostos pelos infratores. 
C) dirimir conflitos sobre circunscrição e 

competência de trânsito no âmbito dos 
Municípios. 

D) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas 
de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. 

28 - Estacionar o veículo em locais e horários 
proibidos especificamente pela sinalização (Placa-
Proibido Estacionar) é: 
A) infração grave, 5 pontos na CNH. 
B) infração leve, 3 pontos na CNH. 
C) infração gravíssima, 7 pontos na CNH. 
D) infração média, 4 pontos na CNH. 

29- É permitido transitar em marcha a ré: 
A) para não perder o último retorno. 
B) em esquinas. 
C) em pistas de alta velocidade. 
D) salvo na distância necessária a pequenas 

manobras e de forma a não causar riscos à 
segurança. 

30- Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes 
externas do veículo: 
A) é uma infração grave, com multa e retenção do 

veículo para transbordo. 
B) é permitido quando não estiver chovendo. 
C) é permitido quando o veículo estiver com lotação 

esgotada. 
D) permitido em áreas rurais. 

31- O trânsito de veículos nas vias terrestres 
abertas à circulação obedecerá à seguinte norma: 
A) depende da situação local e das condições 

climáticas. 
B) a circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, 

admitindo-se as exceções devidamente 
sinalizadas. 

C) a circulação far-se-á pelo lado direito ou esquerdo 
da via, dependendo do estado ou município. 

D) a circulação far-se-á pelo lado direito da via, 
admitindo-se as exceções devidamente 
sinalizadas. 

 
 

Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB              (021) 2621-0966                      www.funcab.org 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    questões 26 a 40 



ESTATUTÁRIOOPERADOR DE TRÃNSITO Prova Capa Branca 

 

 
4

32 - Para operações de carga ou descarga e nos 
estacionamentos: 
A) o veículo deverá ser posicionado no sentido 

contrário do fluxo. 
B) o veículo deverá ser posicionado no sentido do 

fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e 
junto à guia da calçada (meio-fio), admitidas as 
exceções devidamente sinalizadas. 

C) o veiculo poderá parar afastado em até  35 cm do 
meio-fio. 

D) depende da orientação do operador de trânsito 
presente no local. 

33 - O estacionamento de veículos de duas rodas 
poderá ser feito: 
A) dependendo da orientação do operador de trânsito 

presente no local. 
B) no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de 

rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio), 
admitidas as exceções devidamente sinalizadas. 

C) afastado em  até  35 cm do meio-fio. 
D) em posição perpendicular à guia da calçada 

(meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver 
sinalização que determine outra condição. 

34 - Os veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares, somente poderão 
circular nas vias com autorização emitida pelo 
órgão executivo de trânsito dos Estados. Sobre 
esses veículos, pode-se afirmar: 
A) não existe nenhuma identificação especial. 
B) exige-se pintura de faixa horizontal com o nome 

do estabelecimento escolar bem visível nas 
laterais e traseiras. 

C) exige-se pintura de faixa horizontal na cor 
amarela, com quarenta centímetros de largura, à 
meia altura, em toda a extensão das partes laterais 
e traseira da carroceria, com o dístico ESCOLAR, 
em preto, sendo que, em caso de veículo de 
carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui 
indicadas devem ser invertidas.  

D) exige-se que obedeça as especificações 
estabelecidas pelo estado ou cidade em que o 
veículo irá operar. 

35 - Os condutores podem ser habilitados nas 
seguintes categorias: 
A) masculino e feminino. 
B) A, B, C, D e E. 
C) apto com lentes corretoras ou próteses especiais. 
D) depende do estado ou município onde retirar a 

carteira nacional de habilitação (CNH). 
 
 
 
 
 
 

36 - Compete à Polícia Rodoviária Federal, no 
âmbito das rodovias e estradas federais: 
A) responsabilidade sobre os pedágios. 
B) supervisionar a implantação de projetos e 

programas relacionados com a engenharia, 
educação e administração. 

C) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas 
de trânsito, no âmbito de suas atribuições. 

D) julgar os recursos de infrações de trânsito. 

37 - Quando são identificados nas vias públicas a 
instalação de luzes, publicidade, inscrições, 
vegetação e mobiliário que comprometam a 
segurança, o órgão com circunscrição sobre a via 
poderá: 
A) retirar de imediato ou determinar a retirada de 

qualquer elemento que prejudique a visibilidade 
da sinalização viária e a segurança do trânsito, 
com ônus para quem o tenha colocado. 

B) solicitar a ao DENATRAN que faça a retirada do 
material. 

C) comunicar o fato ao Ministério Público para que 
sejam adotas as medidas cabíveis. 

D) ignorar o fato, pois não constitui infração a 
nenhum dispositivo da legislação de trânsito.  

38 - O infrator será submetido a curso de 
reciclagem, na forma estabelecida pelo 
CONTRAN, exceto: 
A) quando atingir a idade de 65 anos. 
B) quando, sendo contumaz, for necessário à sua 

reeducação. 
C) quando suspenso do direito de dirigir. 
D) quando condenado judicialmente por delito de 

trânsito. 

39 - O condutor de veículo motorizado utilizado 
para transporte de passageiros, cuja lotação 
exceda oito lugares, excluído o motorista, deverá: 
A) ter completado 18 anos.  
B) portar carteira de habilitação categoria D. 
C) portar carteira de habilitação categoria  B.  
D) ter carteira de habilitação categoria A, há mais de 

1 ano. 

40 - Não comete infração o motorista que: 
A) atender o telefone celular enquanto dirige. 
B) transitar pela contramão de direção em vias com 

duplo sentido de circulação, pelo tempo 
suficiente para ultrapassar outro veículo. 

C) conduzir veículo com dispositivo anti-radar. 
D) jogar latas e garrafas pela janela do carro. 
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