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PORTUGUÊS 
 
Leia com atenção o texto que será utilizado para responder às 
questões de número 01 a 04: 

 
Tem gente que não gosta do dicionário, aquele livro pesadão que 

fica na estante de casa e poucas vezes alguém abre para ler. Quando lê 
é para ajudar a fazer trabalho da escola. Mas, acredite se quiser, o 
dicionário é um grande “barato”. Ele possui um mundo dentro dele, 
porque vive de uma coisa que usamos toda hora: palavras. 

Os gregos usavam dicionário trezentos anos antes de Cristo. Esse 
tipo de livro ajuda as pessoas a se entenderem, porque pesquisa todas 
as palavras, seus significados e classificação (se são verbos, 
substantivos, adjetivos, etc.).  Sem ele, ninguém saberia o que quer dizer 
“aborrir”, “buré”, “cruviana” “escrachetear” e “pratarraz”. Por acaso você 
sabe? 

(Folha de S. Paulo, 30 de março de 1986, Folhinha) 
 

01. Qual a idéia central do texto? 
(A) O dicionário é um livro muito pesado e por isso não devemos nos 

preocupar em lê-lo. 
(B) O dicionário é um livro muito importante porque é utilizado desde 

os gregos que viveram trezentos anos antes de Cristo. 
(C) O dicionário é um livro muito interessante, pois nos ajuda a 

entender as palavras que usamos em nossa língua, bem como sua 
classificação. 

(D) É fundamental que todos saibam o significado das palavras 
“aborrir”, “buré”, “cruviana” “escrachetear” e “pratarraz”. 
 

02. Qual a alternativa que mais se aproxima da idéia transmitida pelo autor 
no trecho: “Ele possui um mundo dentro dele...”? 
(A) Todos os objetos materiais do mundo cabem dentro do dicionário. 
(B)  O planeta Terra está localizado espacialmente dentro do 

dicionário. 
(C) Dicionário é sinônimo de mundo. 
(D) Há uma diversidade muito grande de palavras no dicionário. 

 
03. No trecho: “Mas, acredite se quiser...”, a palavra “MAS” (linha 3) pode ser 

substituída, sem alterar o sentido do texto, por: 
(A) No entanto 
(B) Logo 
(C) Assim 
(D) Por conseguinte 

  
04. O autor utiliza na linha 4 a palavra “barato”. Assinale a alternativa em que 

essa palavra é utilizada com o mesmo sentido que o autor utilizou no 
texto. 
(A) Preciso de um móvel barato. 
(B) O clima das férias é um barato. 
(C) Escutei uma criança dizer que barato é o marido da barata. 
(D) Só compro materiais baratos. 

 
05. Aponte a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase: 

“Foi preso, pois _________ a lei, mas teve o __________ de ter a 
pena reduzida. 
 

(A) Infrigiu, privilégio. 
(B) Infrigiu, previlégio. 
(C) Infligiu, privilégio. 
(D) Infligiu, previlégio. 

 
06. As palavras “SUTIL” e ”CUPIDO” são classificadas quanto à sílaba 

tônica, respectivamente, em: 
(A) Oxítona, paroxítona. 
(B) Paroxítona, proparoxítona. 
(C) Oxítona, proparoxítona. 
(D) Paroxítona, paroxítona. 

 
07. A que classe gramatical pertence a palavra sublinhada na frase: “Iremos 

ao local onde Marcelo marcou o encontro.” 
(A) Conjunção de local 
(B) Pronome pessoal 
(C) Pronome relativo 
(D) Advérbio de local 

 
08. Analise as frases abaixo: 

I. Adoro ficar em casa quando chove. 
II. Marina é uma aluna dedicada. 
III. Eu escrevi uma música para você. 
IV. Os raios do sol tornaram o dia agradável. 

 
 

 
Os verbos que estão sublinhados nas frases exprimem ações de, 
respectivamente: 
(A) Mudança de estado, estado, ação e fenômeno da natureza. 
(B) Fenômeno da natureza, estado, ação e mudança de estado. 
(C) Fenômeno da natureza, ação, passado e estado. 
(D) Ação, fenômeno da natureza, ação e fenômeno da natureza. 

MATEMÁTICA 
 

09. Dado o conjunto A ={10,-8, 4, 0, -10, 2, -1, -4 }, organizando seu 
elementos em ordem crescente, temos: 
(A) {0, -1, 2, -4, 4, -8, -10, 10} 
(B) {-10, 10, -8, 4, -4, 2, -1, 0} 
(C) {0, 4, 2, 10, -10, -8, -4, -1} 
(D) {-10, -8, -4, -1, 0, 2, 4, 10} 

 
10. Em determinada cidade o termômetro está marcando 10 graus. 

Quanto esse termômetro marcará se a temperatura subir 3 graus e 
depois descer 16 graus? 
(A) -3 graus 
(B) -16 graus 
(C) 9 graus 
(D) 13 graus 

 
11. Tenho um reservatório com capacidade para 4 litros e 900 mililitros. 

Quantos baldes de 350 mililitros serão necessários para encher o 
reservatório? 
(A) 8 
(B) 12 
(C) 14 
(D) 19 

 
12. O resultado da equação ½ x + 15 = 2x – 45 é: 

(A) 20 
(B) 35 
(C) 40 
(D) 60 

 
13.  A soma de dois números inteiros e consecutivos é 713. Qual é o 

menor desses números? 
(A) 226 
(B) 356 
(C) 361 
(D) Nenhuma das alternativas 

 
14. Analise as proposições abaixo: 

I. O produto de dois números ímpares nem sempre é um número 
ímpar.   

II. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto.     
III. O número 0 (zero) é o elemento neutro da multiplicação.  
IV. O produto de dois números naturais é sempre um número 

natural.  
 

As proposições verdadeiras são: 
(A) I, II e IV 
(B) II e IV 
(C) I, III e IV 
(D) Todas estão corretas 

 
15. O valor da expressão: 9 – {2 · [4 + 3 ·  (5 – 3) – 2 · 4 ]} é: 

(A) 5 
(B) 12 
(C) 36 
(D) 56 

 
16. Qual o conjunto composto pelos meses do ano que formam o terceiro 

trimestre? 
(A) {janeiro, fevereiro e março} 
(B) {outubro, novembro, dezembro} 
(C) {janeiro, junho, dezembro} 
(D) {julho, agosto, setembro} 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
17. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago 

nas vias, compete: 
(A) Aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios. 
(B) Polícia Rodoviária Federal. 
(C) CONTRAN 
(D) CONTRANDIFE 
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18. Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O Código de Trânsito Brasileiro rege o trânsito de qualquer 
natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à 
circulação. 

(B) Condições seguras no trânsito são um direito de todos e dever dos 
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 

(C) Para o Código Brasileiro de Trânsito são consideradas vias 
terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas 
pertencentes aos condomínios constituídos por unidades 
autônomas. 

(D) As disposições do Código Brasileiro de Trânsito são aplicáveis a 
qualquer veículo, bem como aos proprietários e condutores dos 
veículos nacionais. Condutores estrangeiros seguem o Código de 
Trânsito do país de origem. 

 
19. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma competência do JARI: 

(A) Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 
(B) Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 

rodoviários informações complementares relativas aos recursos, 
objetivando uma melhor análise da situação recorrida. 

(C) Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando 
a integração de suas atividades. 

(D) Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e 
executivos rodoviários informações sobre problemas observados 
nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam 
sistematicamente. 

 
20. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma norma para o trânsito 

de veículos nas vias terrestres abertas à circulação. 
(A) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as 

exceções devidamente sinalizadas. 
(B) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se 

aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem 
o que vier pela esquerda do condutor. 

(C) O condutor deverá manter distância de segurança lateral e frontal 
entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo 
da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as 
condições do local, da circulação, do veículo e as condições 
climáticas. 

(D) Quando há trânsito de veículos por fluxos que se cruzem, no caso 
de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, terá preferência 
aquele que estiver circulando por ela. 
 

21. Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde a um componente do 
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)? 
(A) Um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia 

Legal. 
(B) Um representante da Marinha. 
(C) Um representante do Ministério da Educação e do Desporto. 
(D) Um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

 
22. Analise as proposições abaixo: 

I. Um condutor que esteja circulando pela faixa da esquerda, ao 
perceber que outro condutor deseja ultrapassá-lo, deve se deslocar 
para faixa da direita, sem acelerar a marcha. 

II. É proibida a ultrapassagem de veículos em vias com duplo sentido 
de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem 
visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos 
e nas travessias de pedestres, mesmo quando houver sinalização 
permitindo a ultrapassagem. 

III. Todas as vezes que for realizar manobra de deslocamento lateral, o 
condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida 
antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, 
ou fazendo gesto convencional de braço. 

Quais a alternativa que contém apenas proposições corretas? 
(A) I e II 
(B) I e III 
(C) II e III 
(D) Todas então corretas 

 
23. O uso da buzina para advertir um condutor de que se tem a intenção de 

ultrapassá-lo é: 
(A) Proibido. 
(B) Permitido até as 22 horas. 
(C) Permitido em áreas urbanas, desde que em toque breve. 
(D) Fora de áreas urbanas, desde que em toque breve. 

 
24. Nas vias arteriais urbanas, a velocidade máxima permitida é: 

(A) 100 km/hora. 
(B) 80 km/hora. 
(C) 60 km/hora. 
(D) 40 km/hora 

 

 
25. A sinalização de trânsito é de extrema importância para a organização 

e segurança no trânsito. Nos casos em que mais de um tipo de 
sinalização regem a mesma situação, há uma ordem de prevalência 
para evitar equívocos. Assinale a alternativa INCORRETA sobre essa 
ordem de prevalência. 
(A) As indicações dos sinais sobre as indicações do semáforo. 
(B) As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação 

e outros sinais. 
(C) As indicações do semáforo sobre os demais sinais. 
(D) As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 

 
26. São algumas das classificações dos veículos quanto à categoria: 

(A) Automotor, elétrico, de tração animal. 
(B) Quadriciclo, automóvel, ônibus. 
(C) Oficial, particular, de aluguel. 
(D) Nenhuma das alternativas. 

 
27. Os veículos só poderão transitar pelas vias quando atendidos os 

requisitos de segurança estabelecidos pelo CTB e palas normas do 
CONTRAN. Marque a alternativa em que há apenas equipamentos de 
segurança obrigatórios para os veículos automotores: 
(A) Catadióptrico traseiro na cor amarela e macaco. 
(B) Encosto de cabeça e dispositivo destinado ao controle de 

emissão de gases poluentes e de ruído. 
(C) Kit de primeiros socorros e extintor de incêndio. 
(D) Limpador de pára-brisa e freios ABS. 

 
28. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece como requisitos para obter 

a habilitação para conduzir veículo automotor ou elétrico: 
(A) Ser maior de 18 anos, possuir ensino fundamental completo, ser 

penalmente imputável. 
(B) Possuir Carteira de Identidade e ter experiência prévia na 

condução de veículos. 
(C) Ser maior de 18 anos, não possuir infrações cadastradas na 

carteira, saber ler e escrever. 
(D) Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir Carteira 

de Identidade ou Equivalente. 
 

29. Dirigir veículo sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à 
segurança é uma infração de que tipo e qual a penalidade a ser 
aplicada, respectivamente? 
(A) Leve, multa. 
(B) Média, multa. 
(C) Grave, multa e retenção do veículo. 
(D) Gravíssima, multa e retenção do veículo. 

 
30. O uso do cinto de segurança é obrigatório para o condutor e para os 

demais passageiros. Deixar de usar o cinto de segurança (o condutor 
ou o passageiro), constitui: 
(A) Infração média, cuja penalidade é multa e a medida 

administrativa é a retenção do veículo até que o problema seja 
resolvido.   

(B) Infração grave, cuja penalidade é multa e a medida 
administrativa é a retenção do veículo até a colocação do cinto 
pelo infrator. 

(C) Infração gravíssima, cuja penalidade é multa e a medida 
administrativa é o recolhimento do documento de habilitação. 

(D) Infração gravíssima, cuja penalidade é multa e a medida 
administrativa é a retenção do veículo até que seja corrigida a 
irregularidade. 

 
31. Os sons emitidos pelos agentes de trânsito, através de silvos de apito, 

também são uma forma de sinalizar o trânsito. Qual o significado de 
um silvo longo emitido pelo agente de trânsito? 
(A) Pare. 
(B) Acenda a lanterna. 
(C) Diminua a marcha. 
(D) Trânsito impedido em todas as direções. 

 
32. A placa de regulamentação R-24b indica: 

 
(A) Sentido obrigatório 
(B) Vire à direita 
(C) Mantenha-se na direita 
(D) Passagem obrigatória 







