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PORTUGUÊS 

 
Centro – oeste 

 
 Os bandeirantes paulistas trouxeram para a região a cultura do 
sudeste. A dança do cururu, encontrada no interior de São Paulo, aqui 
ganhou mais força. Dela, somente os homens participam. Eles tocam viola 
de cocho, típico instrumento mato – grossense, e reverenciam os santos 
com rimas e sapateados. A pamonha, iguaria apreciada nos arraiais do 
centro do país, vem do acaçá, prato Africano feito de milho ralado quente 
envolvido em folhas de bananeira. 

   (Roberta Bencini. Revista nova escola.) 
 
01. O que é declarado sobre os “bandeirantes paulistas”? 

(A) Trouxeram para a região a cultura do sudeste. 
(B) Eles imitam muito os africanos. 
(C) São pessoas tristes de São Paulo. 
(D) Trouxeram para  o Brasil mais desenvolvimento cultural. 

 
02. Qual é o verbo no texto que indica ação do sujeito? 

(A) Dança. 
(B) Trouxeram. 
(C) Ganhou. 
(D) Tocam. 

 
03. Quais são os verbos do texto que informam o que fazem os homens 

quando dançam cururu? 
(A) Dança , tocam. 
(B) Reverenciam , trouxeram. 
(C) Tocam, reverenciam. 
(D) Tocam, ganhou. 

 
04. Observe no texto acima que verbos os tocam e reverenciam estão 

empregados na 3 terceira pessoa do plural concordando com o sujeito 
eles.Se trocássemos o sujeito eles .pelo pronome nós ,como ficaria 
esse verbo?  
(A) Tocamos,reverenciamos 
(B) Toco,reverencio 
(C) Tocam.reverenciam 
(D) Reverenciar,tocar 

 
05. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo: 

(A) Fixar – Luxuoso – Banheira 
(B) Olhar – Faixa – Falha 
(C) Bicho – Passa – Amarro 
(D) Sonho – Queixa – Luxo 

 
06. Assinale a alternativa que contem adjetivos uniforme. 

(A) Homem cuidadoso – Mulher cuidadosa 
(B) O estudante – A estudante 
(C) Onça macho – Onça fêmea 
(D) Treinador ágil – Treinadora ágil 

 
07. Assinale a alternativa incorreta. As palavras oxítonas são: 

(A) Também,maracujá, vintém 
(B) Trânsito,não,saída,voluntário 
(C) Armazém,cajá,pivô 
(D) Sofá,cajá,café,jacaré  

 
08. Assinale a alternativa que todas as palavras estão escritas 

corretamente. 
(A) Lapiseira,cicatrizar,desprezível 
(B) Gulozo,avisar,azedo 
(C) Lapis,caderno,cozinhar 
(D) Campiao,caza tesoura 

 
MATEMÁTICA 

 
09. Qual o resultado de 70 : 

(A) 7 
(B) 0 
(C) 1 
(D) 1/7 

 
10. Os fatores primos de 70 são: 

(A) 2 . 5 
(B) 2 . 7 
(C) 5 . 7 
(D) 2 . 5 . 7 

 
 

 

 
11. Um produto custava, em certa loja, R$ 200,00. Após dois aumentos 

consecutivos de 10%, foi colocado em promoção com 20% de 
desconto. Qual o novo preço do produto (em R$)? 
(A) 176,00 
(B) 192,00 
(C) 193,60 
(D) 200,00 

 
12. Quantos múltiplos comuns de 3 e 5 há de 0 a 30? 

(A) 3 
(B) 4 
(C) 5 
(D) 6 

 
13. Dentre os elementos do conjunto A = {2,3,5,6,8,9,10}, quais o que são 

divisores de 54? 
(A) 2,5,9 
(B) 2,3,5 
(C) 2,3,6,9 
(D) 2,3,6,9,10 

 
14. Os números 54 e 72 possuem divisores comuns. Qual é o maior 

deles? 
(A) 22 
(B) 18 
(C) 16 
(D) 20 

 
15. Quantos gramas representam ½ quilogramas de açúcar? 

(A) 200 
(B) 300 
(C) 400 
(D) 500 

 
16. O número 508 é divisível por 37. Qual é o próximo número natural 

divisível por 37? 
(A) 555 
(B) 545 
(C) 535 
(D) 525 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
17. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 

entidades, EXCETO: 
(A) Conselho de Trânsito do Distrito Federal; 
(B) CONTRANDIFE; 
(C) JARI; 
(D) Policia Civil dos Estados e do Distrito Federal 

 
18. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-

reboque, deve ser registrado perante o (DETRAN) no Município: 
(A) Onde exista um posto de atendimento do DETRAN; 
(B) Onde o veículo foi comprado pelo proprietário; 
(C) De domicílio ou residência de seu proprietário; 
(D) Que for indicado pelo proprietário. 

 
19. Nas vias urbanas, caracterizadas por cruzamentos em nível, não 

controlado por semáforos e destinadas apenas ao acesso local ou 
a áreas restritas, a velocidade máxima permitida é de: 
(A) 20 Km/h 
(B) 30 Km/h 
(C) 40 Km/h 
(D) 60 Km/h 

 
20. Usar a buzina para acelerar o passo do pedestre na via pública é: 

(A) Proibido; 
(B) Permitido em alguns casos; 
(C) Permitido quando o mesmo estiver lento ao atravessar uma 

rua; 
(D) Permitido apenas com toque leves e rápidos. 

 
21. Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo 

é uma infração: 
(A) Gravíssima; 
(B) Grave; 
(C) Média; 
(D) Leve. 
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22. Dirigir um veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 

Permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que 
esteja conduzindo será considerado uma: 
(A) Infração gravíssima, com multa (três vezes), apreensão do 

veículo e da CNH; 
(B) Infração grave, com multa (três vezes) e apreensão do 

veículo; 
(C) Infração gravíssima, com multa (cinco vezes) e apreensão 

do veículo; 
(D) Infração grave, com multa (cinco vezes), apreensão do 

veículo e da CNH; 
 
23. É permitido ultrapassar pela direita quando: 

(A) O veículo da frente estiver na faixa em que o veículo quer 
ultrapassar; 

(B) O veículo da frente autorize que você pode ultrapassar pela 
direita; 

(C) O veículo da frente estiver dificultando a ultrapassagem; 
(D) O veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e 

der sinal de que vai entrar à esquerda. 
 
24. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, 

certificar-se de que: 
I. Nenhum condutor que venha atrás haja começado uma 

manobra para ultrapassá-lo; 
II. Quem o precede na mesma faixa de trânsito haja indicado o 

propósito de ultrapassar um terceiro; 
III. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão 

suficiente para sua manobra; 
 

(A) Apenas I está correta 
(B) Apenas I e II estão corretas 
(C) Apenas I e III estão corretas 
(D) Apenas II e III estão corretas 

 
25. É proibido ao pedestre: 

(A) Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para 
cruzá-las onde for permitido; 

(B) Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, 
salvo onde exista permissão; 

(C) Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou 
subterrânea; 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
26. Numa frenagem de emergência o condutor não deve: 

(A) Bloquear o corpo pra sentir melhor o pedal do freio; 
(B) Debrear no início da freagem, para conservar a atuação do 

motor; 
(C) Debrear o veículo, ao final da operação, para que o motor 

não se apague; 
(D) Manter o veículo em linha reta sem virar a direção. 

 
27. Diante de uma derrapagem, com um veículo de tração dianteira,  

o condutor não deverá: 
(A) Virar a direção no sentido da derrapagem; 
(B) Tirar o pé do acelerador e não pisar no freio; 
(C) Acelerar progressivamente até que o veículo recupere a 

aderência; 
(D) Continuar com a direção no sentido que se estava antes de 

se iniciar a derrapagem. 
 
28. A aquaplanagem pode ocorrer se o veículo estiver: 

(A) Com problemas nos freios; 
(B) Com folga na direção; 
(C) Em velocidade inadequada para a situação e com os pneus 

muito gastos. 
(D) Em velocidade muito reduzida; 

 
29. A placa de advertência A-27 indica que: 

 
(A) Adiante existe um trecho com área sujeita a 

desmoronamento; 
(B) Adiante existe movimento de caminhões de 

carga cruzando a pista; 
(C) Não transite muito próximo das encostas; 
(D) Adiante existem obras na pista. 
 

 
30. A placa A-11 b, indica que: 

 
(A) Via lateral à esquerda; 
(B) Junções sucessivas contrárias – primeira a 

esquerda; 
(C) Confluência à esquerda; 
(D) Entroncamento oblíquo à esquerda. 

 
 
31. A placa de regulação R-23, indica que: 
 

(A) É permitida a ultrapassagem de veículos pela 
direita; 

(B) É permitido o estacionamento no local; 
(C) Caminhões seguem pela faixa da direita; 
(D) Todos os veículos devem se manter do lado 

direito da via. 
 

 

32. A placa R-13, indica que: 

(A) Proibido uso indevido de carros pesados; 
(B) Proibido carga máxima de trator; 
(C) Proibido trânsito de máquinas agrícolas; 
(D) Proibido transitar com um veículo da largura de 

um trator. 
 

 




