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PORTUGUÊS 

 
Leia o texto e utilize-o para responde as questões de número 1 a 4. 
 

O LEÃO E O RATO 
 

 Um leão dormia sossegado, quando foi despertado por um Rato, 
que passou correndo sobre seu rosto. Com um bote ágil ele o pegou, 
e estava pronto para matá-lo, quando o Rato suplicou:  

- Ora, se o senhor me poupasse, tenho certeza que um dia 
poderia retribuir sua bondade.  

Rindo por achar rídícula a idéia, assim mesmo, ele resolveu 
libertá-lo. Aconteceu que, pouco tempo depois, o Leão caiu numa 
armadilha colocada por caçadores. Preso ao chão, amarrado por 
fortes cordas, sequer podia mexer-se. O Rato, reconhecendo seu 
rugido, se aproximou e roeu as cordas até deixá-lo livre. Então disse:  

- O senhor riu da simples idéia de que eu seria capaz, um dia, 
de retribuir seu favor. Mas agora sabe que mesmo um pequeno Rato 
é capaz de fazer um favor a um poderoso Leão. 

(Esopo) 
 

01. Qual a idéia central do texto? 
(A) O leão é um animal muito prestativo. 
(B) O leão e o rato são grandes amigos. 
(C) Não devemos julgar pela aparência. 
(D) O rato não deveria ter soltado o leão. 

 
02. No trecho “... quando o rato suplicou...”, a palavra QUANDO pode ser 

substituída, sem perder o mesmo sentido, por qual das alternativas? 
(A) Portanto 
(B) Assim 
(C) Mas também 
(D) No momento em que 

 
03. A que classe morfológica pertencem as palavras LEÃO e RATO? 

(A) Adjetivo 
(B) Substantivo 
(C) Verbo 
(D) Pronome 

 
04. No trecho “Um leão dormia sossegado, quando foi despertado por um 

Rato”, as palavras sublinhadas são: 
(A) Pronomes 
(B) Preposições 
(C) Substantivos 
(D) Verbos 

 
05. Qual das alternativas apresenta INCORRETA divisão silábica? 

(A) U-ru-guai,  
(B) In-fec-ção 
(C) Que-i-jo  
(D) Ad-je-ti-vo 

 
06. Assinale a alternativa em que há apenas palavras paroxítonas. 

(A) Soluçou, urso 
(B) Tulipa, urso 
(C) Chapéu, sutil 
(D) Cadáver, parabéns 

 
07. As palavras  AMÁVEL, AVÔ e XÍCARA, classificam-se quanto a sílaba 

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

 
08. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam correta 

divisão silábica. 
(A) Sau-dar, so-ci-e-da-de  
(B) Sa-ú-de, re-cla-mar 
(C) Co-e-lho, tre-i-no. 
(D) De-sa-ten-to, ga-io-la 

 
MATEMÁTICA 

 

09. Mário recebeu uma mesada de 30 reais. Gastou  R$ 5,00 na compra 
de um lanche e R$ 6,00 na comprar de uma revista. Foi ao cinema e 
gastou mais R$ 12,00. Ao sair do cinema, ganhou mais R$ 15 de 
presente de sua mãe. Com quanto Mário ficou? 
(A) R$ 20,00 
(B) R$ 22,00 
(C) R$ 45,00 
(D) R$ 12,00 

 
10. Qual dos números abaixo é primo? 

(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 10 

 
11. Qual o número cuja forma fatorada é 2

3
 x 3

2 
x 5? 

(A) 30 
(B) 180 
(C) 90 
(D) 360 

 
12. Qual o máximo divisor comum dos números 12, 18 e 90? 

(A) 6 
(B) 2 
(C) 90 
(D) 12 

 
13. Numa escola há 50 alunos. Em certo, dia 1/10 dos alunos não 

compareceu à aula. Quantos alunos faltaram à aula nesse dia? 
(A) 1 aluno 
(B) 2 alunos 
(C) 2,5 alunos 
(D) 5 alunos 

 
14. Paulo deseja construir um cercado para seus animais.  O cercado terá 

5 metros de largura e 10 metros de cumprimento. Qual será a área do 
cercado? 
(A) 5 m² 
(B) 10 m² 
(C) 50 m² 
(D) 100 m² 

 
15. Carla consegue fazer 4 doces de chocolate em 20 minutos. Quanto 

tempo ela gastará para fazer 12 doces? 
(A) 20 minutos 
(B) 40 minutos 
(C) 60 minutos 
(D) 120 minutos 

 
16. Dado o conjunto A = {2, 4, 6, 8}, qual das alternativas está correta? 

(A) 3  A 

(B) 3  A 

(C) 4  A 

(D) 3  A 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
17. Assinale a alternativa que contempla um objetivo básico do Sistema 

Nacional de Trânsito. 
(A) Estabelecer fluxos de informações entre os seus setores, a fim 

de dificultar a ocorrência de fraudes no sistema. 
(B) Fixar a padronização de critérios técnicos, financeiros e 

administrativos para a execução das atividades de trânsito. 
(C) Criar normas para circulação de veículos em rodovias 

municipais, estaduais e federais. 
(D) Instituir políticas que facilitem a aquisição da Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH) para a sociedade brasileira. 
 
18. Qual das alternativas abaixo NÃO compete ao Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN)? 
(A) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito. 
(B) Estabelecer as normas regulamentares referidas no Código 

Brasileiro de Trânsito. 
(C) Responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à 

aplicação da legislação de trânsito. 
(D) Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização 

e os dispositivos e equipamentos de trânsito. 
 
19. Qual o órgão responsável por implantar faixas de pedestre e mantê-

las sinalizadas, visíveis e seguras? 
(A) Conselho Nacional de Trânsito 
(B) Conselho Estadual de Trânsito 
(C) O órgão ou entidade com circuncisão sobre a via 
(D) A  Juntas Administrativas de Recursos de Infrações 
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20. São condutas que devem ser tomadas no que se refere à 

ultrapassagem de veículos, EXCETO: 
(A) Reduzir a velocidade ao ultrapassar veículo de transporte 

coletivo que esteja parado para embarque e desembarque de 
passageiros. 

(B) Ao perceber que outro condutor que o segue tem a intenção de 
ultrapassá-lo, se estiver circulando pela faixa da esquerda, 
deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. 

(C) Redobrar a atenção ao ultrapassar outro veículo nas interseções 
ou em suas proximidades. 

(D) Veículos mais lentos, quando estão em fila, devem manter uma 
distância entre si que permita que os veículos que ultrapassem 
possam se intercalar na fila com segurança. 

 
21. São considerações que devem ser atendidas ao regular a velocidade 

do veículo, EXCETO: 
(A) Não obstruir a marcha normal dos demais veículos em 

circulação sem causa justificada. 
(B) Utilizar sempre a faixa da esquerda quando desejar reduzir a 

velocidade, certificando-se de que a velocidade está compatível 
com o tipo de via utilizada. 

(C) Sempre que desejar diminuir a velocidade de seu veículo, 
certificar-se previamente de que pode fazê-lo sem risco nem 
inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja 
perigo iminente. 

(D) Indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a 
sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. 

 
22. Assinale a alternativa que apresenta apenas equipamentos de uso 

obrigatório em veículos automotores. 
(A) Velocímetro, material de primeiros socorros, encosto de cabeça. 
(B) Faróis principais dianteiros de cor branca ou amarela, 

velocímetro, faróis de neblina. 
(C) Lavados de pára-brisa, material de primeiros socorros, extintor 

de incêndio. 
(D) Cinto de segurança, encosto de cabeça, dispositivo de controle 

de gases poluentes. 
 

23. Assinale a alternativa que NÂO é um requisito para habilitar-se nas 
categorias D e E. 
(A) Ser habilitado no mínimo há um ano na categoria B ou no 

mínimo há no mínimo 6 meses na categoria C, quando 
pretender habilitar-se na categoria E;  

(B) Ser habilitado no mínimo há dois anos na categoria B, ou no 
mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se 
na categoria D. 

(C) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser 
reincidente em infrações médias durante os últimos doze 
meses. 

(D) Ser aprovado em curso especializado e em curso de 
treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos 
da normatização do CONTRAN. 

 
24. Assinale a alternativa incorreta. 

(A) Trânsito é a utilização das vias terrestres do território nacional 
por pessoas, veículos e animais, para fins de circulação, parada, 
estacionamento e operação de carga ou descarga. 

(B) Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá 
ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que 
transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, 
respeitadas as normas de preferência de passagem. 

(C) Nas vias não iluminadas o condutor deve sempre utilizar luz 
alta, exceto apenas ao cruzar outro veículo. 

(D) O condutor deverá manter acesas, à noite, as luzes de posição 
quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou 
desembarque de passageiros e carga ou descarga de 
mercadorias 

 
25. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período 

de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, deverá ser 
utilizada para: 
(A) Indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente. 
(B) Indicar a existência de fiscalização policial à frente aos veículos 

que circulam em sentido contrário. 
(C) Informar ao veículo que segue a frente que ele encontra-se em 

velocidade que não está compatível com o tipo de via utilizada. 
(D) Informar ao veículo que segue à frente que pode haver risco de 

segurança mais adiante. 
 
 
 
 

 
26. Os veículos classificam-se quanto à: 

(A) Espécie, tipo de combustível e potência do motor. 
(B) Tração, espécie e categoria. 
(C) Função, categoria e carga. 
(D) Espécie, número de passageiros e tração. 

 
27. Dirigir um veículo portando Carteira Nacional de Habilitação vencida 

há mais de 30 dias trata-se de uma infração: 
(A) Leve, cuja penalidade é a retenção do veículo até que o 

condutor apresente a CNH renovada. 
(B) Média, cuja penalidade é a multa.  
(C) Grave, cuja penalidade é a multa e a medida administrativa é 

retenção do veículo até o saneamento da irregularidade. 
(D) Gravíssima, cuja penalidade é a multa e a medida administrativa 

é o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e retenção 
do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 

 
28. Qual o significado de três silvos breves emitidos pelo policial de 

trânsito? 
(A) Que o condutor diminua a marcha. 
(B) Que o trânsito está impedido em todas as direções. 
(C) Que o condutor acenda a lanterna. 
(D) Que o condutor está parado em local proibido. 

 
29. Qual a conduta que deve ser tomada diante de uma vítima de 

acidente automobilístico que apresenta pedaços de vidro no olho 
esquerdo? 
(A) Retirar os pedaços de vidro do olho e encaminhar a vitima 

urgentemente ao hospital mais próximo. 
(B) Improvisar uma venda para os dois olhos e encaminhar a vítima 

para o hospital mais próximo. 
(C) Acionar o resgate e aguardar que ele chegue, garantindo que 

ninguém movimente a vítima. 
(D) Lavar o olho esquerdo com água e sabão e cobri-lo com uma 

venda. 
 
30. O que deve ser feito quando uma vítima de acidente apresenta 

sangramento moderado no braço? 
(A) Realizar um torniquete e a cada 15 minutos afrouxá-lo. 
(B) Elevar o membro numa altura acima do nível do coração e 

pressionar a ferida com material limpo e absorvente. 
(C) Lavar a ferida com água e sabão e manter o braço abaixo do 

nível do coração. 
(D) Manter a vítima calma e aguardar a chegada de equipes de 

resgate. 
 
31. A placa de regulamentação R-24b, indica: 

 

 
(A) Sentido de circulação da via/pista à direita. 
(B) Sentido único. 
(C) Passagem obrigatória. 
(D) Confluência à direita. 

 
32. A placa de regulamentação R-21 indica: 

 

 
(A) Alfândega 
(B) Cruzamento de vias 
(C) Proibido circulação na via 
(D) Passagem de nível com bareira 
 

 
 
 
 







