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Português 

 
 

TEXTO 1 
 
A CIGARRA E A FORMIGA (2009) 
 
(Millôr Fernandes) 
 
Cantava a Cigarra 
Em dós sustenidos 
Quando ouviu os gemidos 
Da Formiga, 
Que, bufando e suando, 
Ali, num atalho, 
Com gestos precisos 
Empurrava o trabalho: 
Folhas mortas, insetos vivos. 
Ao ver a Cigarra 
Assim, festiva, 
A formiga perdeu a esportiva: 
“Canta, canta, salafrária,  
E não cuida da espiral inflacionária! 
No inverno, 
Quando aumentar a recessão maldita, 
Você, faminta e aflita, 
Cansada, suja, humilde, morta, 
Virá pechinchar à minha porta. 
E, na hora em que subirem 
As tarifas energéticas, 
Verá que minhas palavras eram proféticas. 
Aí, acabado o verão, 
Lá em cima o preço do feijão, 
Você apelará pra formiguinha. 
Mas eu estarei na minha 
E não te darei sequer 
Uma tragada de fumaça!” 
Ouvindo a ameaça, 
A cigarra riu, superior, 
E disse com seu ar provocador: 
“Você está por fora, 
Ultrapassada sofredora. 
Hoje eu sou em videocassete 
Uma reprodutora! 
Chegado o inverno, 
Continuarei cantando 
– sem ir lá –  
No Rio, 
São Paulo 
Ou Ceará. 
Rica! 
E você continuará aqui 
Comendo bolo de titica. 
O que você ganha num ano 
Eu ganho num instante 
Cantando a Coca, 
O sabãozão gigante, 
O edifício novo 
E o desodorante. 
E posso viver com calma 
Pois canto só pra multinacionalma”. 
 
01. Em “Quando ouviu os gemidos”, o sujeito é: 

 
a) formiga 
b) cigarra  
c) desinencial (TU) 
d) oculto explícito 
e) inexistente 

02. É exemplo de linguagem coloquial: 
 

a) “A formiga perdeu a esportiva”  
b) “E não cuida da espiral inflacionária’ 
c)  “E disse com seu ar provocador” 
d)  “O edifício novo 

 E o desodorante.” 
e) “E você continuará aqui” 

 
03. É sinônimo de “ultrapassada”: 
 

a) multiprocessada 
b) chata 
c) correta 
d) retrógrada  
e) sublime 

 
04. Em “A Cigarra riu, superior”, a palavra sublinhada foi 
empregada com o mesmo sentido em: 
 

a) “Governo aumenta bolsas do ensino superior em 
10%” 

b) “Na instalação do superior ele vai pedindo os 
DVDs de sons depois de instalar o programa.” 

c) “O outro homem, bem mais velho que ele, 
espanta-se, mas sabe qual é o seu lugar e 
responde formalmente ao seu superior.” 

d) “Por prescindir do tempo e ser a ele superior, a 
afinidade vence a morte.” 

e) "A humanidade aprendeu a chamar a piedade de 
virtude, quando em todo o sistema moral superior 
ela é considerada como uma fraqueza."  

 
05. O termo ‘multinacionalma’: 
 

a) É derivado de dois radicais que provocam 
alterações fonéticas. 

b) É formado pela composição aglutinada de dois 
radicais ligados por uma consoante. 

c) É formado pela combinação de dois radicais que 
sofreram alteração.  

d) É composto de morfemas dotados de significação e 
de uma vogal de ligação. 

e) É derivado de um radical acrescido de um sufixo. 
 
06.  “Lá em cima o preço do feijão”, o termo sublinhado é 
formado por expressões adverbiais. Apesar disso, pode-se 
afirmar que a mesma tem valor semântico de: 
 

a) conjunção 
b) advérbio 
c) conectivo 
d) substantivo 
e) adjetivo  

 
TEXTO 2 
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   07. O humor da charge: 
 

a) Está no emprego de uma palavra em seu sentido 
usual. 

b) Se deve ao recurso da ironia que cria uma 
atmosfera de incompreensão do que é dito. 

c) Está no recurso que o autor utilizou criando riso 
pela figura da personagem. 

d) Ocorre quando o autor expressa a discordância 
com uma situação por meio da personagem. 

e) Reside no uso de uma expressão em um contexto 
inusitado.  

 
 
TEXTO 3 
 
             Em The pleasures and sorrows of work (Os 
prazeres e tristezas do trabalho, ainda sem previsão de 
lançamento no Brasil), o filósofo suíço-britânico Alain de 
Botton afirma: “A mais notável característica do trabalho 
moderno talvez esteja em nossa mente, na amplamente 
difundida crença de que o trabalho deve nos tornar felizes. 
Todas as sociedades tiveram o trabalho em seu centro. A 
nossa é a primeira a sugerir que ele possa ser muito mais 
que uma punição ou uma pena. A nossa é a primeira a 
sugerir que deveríamos trabalhar mesmo na ausência de 
um imperativo financeiro”. Tão ligado está o trabalho à 
definição de nossa identidade que, quando somos 
apresentados a uma pessoa, a pergunta mais imediata que 
fazemos não é de onde ela vem ou quem é sua família, 
mas o que ela faz. Se o trabalho assumiu essa importância 
tão central em nossa vida, é natural que não nos 
contentemos apenas com o que ele nos traz. Nós sempre 
soubemos que o trabalho é a ação de transformar algo: 
matéria-prima em objetos, tarefas em serviços. Hoje nos 
preocupamos também com o que ele faz de nós, como ele 
nos transforma.  

(Revista Época) 
            
08.  “Os sujeitos constituídos por esse termo apresentam 
uma indeterminação semântica, mas sintaticamente estão 
explícitos na oração e devem ser considerados 
determinados.” O tipo de sujeito explicado está 
exemplificado em: 
 

a) Todas as sociedades tiveram o trabalho em seu 
centro.  

b) Nós sempre soubemos que o trabalho é a ação de 
transformar algo: matéria-prima em objetos, tarefas 
em serviços. 

c) A nossa é a primeira a sugerir que ele possa ser 
muito mais que uma punição ou uma pena. 

d) Tão ligado está o trabalho à definição de nossa 
identidade (...) 

e) Hoje nos preocupamos também. 
 
09. Se o trabalho assumiu essa importância tão central em 
nossa vida, é natural que não nos contentemos apenas 
com o que ele nos traz. Só uma das orações sublinhadas 
abaixo estabelece a mesma relação com sua principal que 
a escrita acima. Assinale-a: 
 

a) Eu me sinto segura assim que fecho a porta da 
minha casa. 

b) Sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse 
ouvir melhor. 

c) Ele tem estudado como um obstinado. 
d) Deixe um recado se você não me encontrar em 

casa. 
e) A cidade foi alagada porque o rio transbordou.  

TEXTO 4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
      
10. O estudo da concordância diz respeito à harmonia 
entre os termos de uma frase. No texto: 
 

a) No primeiro quadrinho o verbo ‘ter’ deveria ter 
sofrido flexão para concordar com seu sujeito. 

b) O termo ‘de valores’, no segundo quadrinho 
poderia ter ficado em sua forma singular já que 
funcionam como adjunto adverbial de ‘bolsas’ e 
não como adjetivo. 

c) No terceiro quadrinho o verbo ‘ter’ sofreu 
alteração em sua forma para estabelecer 
concordância com ‘jornais’.  

d) No terceiro quadrinho o pronome demonstrativo 
foi empregado em desacordo com a norma 
padrão. 

e) Em todas as ocorrências, o verbo ‘ter’ foi 
concordado desviado da norma padrão a fim de 
reproduzir a fala da criança. 

                           
 

Matemática  
 
 
11. O valor de 100 + ( 2² )³, é: 
 

a) 32 
b) 33 
c) 64 
d) 65 
e) 66 

 
12. Calcule o mínimo múltiplo comum de 40 e 30. 
 

a) 2 
b) 5 
c) 12 
d) 20 
e) 120 

 
13. Um fazendeiro deseja cercar sua fazenda. Por essa 
razão, foram colocadas dez estacas em linha reta. 
Sabendo-se que a distância entre duas estacas 
consecutivas é de 8,75 metros, determine a distância entre 
a primeira e a última estaca.  
 

a) 87,75 metros. 
b) 87,50 metros. 
c) 80,75 metros. 
d) 80,50 metros. 
e) 78,75 metros. 

 
14. Os sócios A, B e C possuem uma lanchonete cujo 
investimento inicial foi de R$ 9.000,00. O sócio A entrou 
com R$ 2.000,00, o sócio B com R$ 3.000,00 e o sócio C 
com R$ 4.000,00. O lucro da lanchonete é dividido em 
partes proporcionais ao investimento de cada um dos 
sócios. Sabendo-se que o lucro da lanchonete no mês de 
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junho foi de R$ 1.800,00, os sócios A, B e C vão receber, 
respectivamente: 
 

a) R$ 400,00, R$ 500,00 e R$ 900,00. 
b) R$ 400,00, R$ 600,00 e R$ 800,00. 
c) R$ 450,00, R$ 550,00 e R$ 800,00. 
d) R$ 300,00, R$ 400,00 e R$ 900,00. 
e) R$ 350,00, R$ 450,00 e R$ 1.000,00. 

 
15. Sabendo-se que R$ 750,00 representam a% de R$ 
15.000,00, que 12 litros são b% de 600 litros e que 
1200cm² corresponde a c% de 60m², calcule a + b + c. 
 

a) 7,2 
b) 27 
c) 45 
d) 47 
e) 72 

 
16. Considere o triângulo retângulo ABC da figura abaixo. 
Sabendo-se que r = 4 cm e x = 2 cm, calcule o valor de 
AC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 2 
b) 4                                                                        
c) 6 
d) 8 
e) 10 

 
17. O preço de uma televisão, na loja do Sr. Joaquim, é R$ 
300,00. Sr. Joaquim resolveu aumentar o preço da 
televisão. Sabendo que o percentual de aumento foi 10% 
de 20%, é correto afirmar que: 
 

a) O novo preço da televisão é R$ 306,00. 
b) O novo preço da televisão é R$ 330,00. 
c) O novo preço da televisão é R$ 390,00. 
d) A televisão teve um aumento de R$ 120%. 
e) A televisão teve um aumento de 30%. 

 
18. Em 8 horas, 20 tratores descarregam 160m³ de areia. 
Em 5 horas, quantos tratores serão necessários para 
descarregar 125m³? 
 

a) 22 
b) 24 
c) 25 
d) 28 
e) 30 

 
19. Um fazendeiro acondiciona uma certa quantidade de 
maçãs em 5 dúzias de caixas, cada uma com 80 maçãs. 
Durante o processo de embalagem, o fazendeiro decidiu 
colocar 96 unidades por caixa, pois percebeu que a 
quantidade de caixas disponíveis não seria suficiente. 
Pergunta-se: quantas caixas faltaram para o fazendeiro 
embalar as maçãs? 
 

a) 15 
b) 12 
c) 10 
d) 6 
e) 5 

20. Um terreno tem a forma de um retângulo e foram 
gastos 28 m de tela para cercá-lo. Sabendo que a diagonal 
deste retângulo mede 10 m, determine a área desse 
terreno.  
 

a) 48m² 
b) 96m² 
c) 140m² 
d) 180m² 
e) 280m² 

 
 

Conhecimentos Específicos   
 
 
21.   Esta placa abaixo significa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Ponte móvel 
b) Aclive acentuado 
c) Declive acentuado 
d) Depressão 
e) Saliência 
 

22.  Qual a via que se caracteriza por bloqueio, com 
trânsito livre? 
 

a) Rodovia. 
b) A estrada. 
c) A via coletora. 
d) A via de trânsito rápido. 
e) A via arterial 

 
23. Ao condutor que estiver sem usar lentes corretoras de 
visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as 
adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão 
ou da renovação da licença para conduzir serão aplicadas: 
 

I.  Infração – grave. 
II.  Infração – gravíssima. 
III.  Penalidade – multa (três vezes). 
IV.  Medida administrativa - retenção do veículo até o 

saneamento da irregularidade ou apresentação 
de condutor habilitado. 

V.  Medida administrativa - recolhimento do 
documento de habilitação. 

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, III, V; 
b) I, III, IV; 
c) II, III, IV; 
d) II e IV; 
e) II e V. 
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24.    Esta placa abaixo significa: 
 
 
 
 
 
 
 

a) Ponte móvel. 
b) Cruz de Santo André. 
c) Passagem sinalizada de pedestres. 
d) Passagem de nível sem barreira. 
e) Passagem de nível com barreira. 

 
25. Os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação 
de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de 
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e 
parada, quando em serviço de urgência e devidamente 
identificados por dispositivos regulamentares de alarme 
sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as 
seguintes disposições, sobre tal é INCORRETO afirmar: 
 

a) Quando os dispositivos estiverem acionados, 
indicando a proximidade dos veículos, todos os 
condutores deverão deixar livre a passagem pela 
faixa da esquerda, indo para a direita da via e 
parando, se necessário. 

b) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão 
aguardar no passeio, só atravessando a via 
quando o veículo já tiver passado pelo local. 

c) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de 
iluminação vermelha intermitente só poderá 
ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de 
urgência. 

d) A prioridade de passagem na via e no cruzamento 
deverá se dar com velocidade reduzida e com os 
devidos cuidados de segurança, obedecidas as 
demais normas do Código. 

e) Indicação com antecedência da manobra 
pretendida, acionando a luz indicadora de direção 
do veículo ou por meio de gesto convencional de 
braço. 

 
26.  Esta placa abaixo significa: 
 
 
 
 
 
 

a) Fim de pista dupla 
b) Início de pista dupla 
c) Pista dividida 
d) Siga em frente ou à esquerda 
e) Obstáculo na pista 

 
27. O candidato à carteira nacional de habilitação deverá 
ser submetido aos seguintes exames: 
 

a) De aptidão física e mental, teórico-técnico (em 
prova escrita sobre legislação, primeiros socorros 
e mecânica básica) e prática de direção veicular. 

b) Médico, de aptidão física e mental e de direção 
veicular. 

c) Médico, psicotécnico e teórico-técnico (em prova 
escrita sobre legislação, direção defensiva, 
primeiros socorros, cidadania e meio ambiente e 
mecânica básica). 

d) De aptidão física e mental, teórico-técnico (em 
prova escrita sobre legislação, direção defensiva, 
primeiros socorros, cidadania e meio ambiente e 
mecânica básica) e de direção veicular. 

e) Médico, psicotécnico e de direção veicular. 
 
28. O condutor deve atingir a zona central do cruzamento, 
para efetuar uma conversão: 
 

a) À esquerda, em via urbana de sentido duplo. 
b) À esquerda, em via urbana de sentido único. 
c) À direita, em via urbana de mão única. 
d) À esquerda, em estradas devidamente 

sinalizadas. 
e) À esquerda, em via rural de mão única 

 
29. Indique a categoria que permite conduzir veículo com 
3500kg, acoplado a um reboque com capacidade superior 
a 6000kg: 
 

a) Categoria E 
b) Categoria D 
c) Categoria C 
d) Categoria B 
e) Categoria AB 

 
30. Indique o lado que é feito à circulação. 
 

a) Pela faixa da esquerda. 
b) Pelo lado direito da via, sem exceções. 
c) Pelo lado direito da via, com exceções. 
d) Pelo lado esquerdo da via. 
e) Pelo lado esquerdo da via, com exceções. 

 
31. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à condução 
do veículo: 
 

a) O condutor deve permanecer sentado de forma a 
ter domínio sobre todos os comandos do veículo. 

b) O pé direito deve acionar o pedal da embreagem, 
nas mudanças de marcha. 

c) O condutor deve dirigir com a cabeça voltada para 
frente, sem incliná-la. 

d) A seleção de marchas deve ser de acordo com a 
necessidade, força ou velocidade. 

e) Todas estão corretas. 
 
32. A placa de sinalização com a mensagem “Não feche o 
cruzamento” é um exemplo de placa: 
 

a) De regulamentação 
b) De advertência 
c) Educativa 
d) Informativa 
e) Indicativa 

 
33. Esta placa abaixo significa: 
 
 
 
 
 
 

a) Rua sem saída. 
b) Confluência à direita e à esquerda. 
c) Interseção em T. 
d) Bifurcação em T. 
e) Cruzamento de vias. 
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34. Qual a finalidade do sistema de direção? 
 

a) Forçar e impulsionar o óleo através das 
canalizações do motor. 

b) Controlar a temperatura do motor através da 
circulação de ar e/ou água. 

c) Evitar o desgaste das peças que atritam entre si e 
dispersar parte do calor gerado pelo 
funcionamento do motor. 

d) Movimentar as rodas dianteiras, lateralmente, 
colocando o veículo na direção desejada pelo 
condutor. 

e) Impulsionar a movimentação e a frenagem das 
rodas. 

 
35. O sistema de arrefecimento do motor é composto por: 
 

a) Cárter e bomba de óleo. 
b) Cano de descarga, abafador e catalisador. 
c) Bateria, distribuidor, bobina de alta tensão, chave 

de partida, cabos e velas de ignição. 
d) Radiador, ventilador, mangueiras e bomba d'água. 
e) Ignição e compressão 

 
36. Os veículos especialmente destinados à condução 
coletiva de escolares somente poderão circular nas vias 
com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos 
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, 
para tanto as descrições abaixo, EXCETO: 
 

a) Registro como veículo de passageiros. 
b) Inspeção semestral para verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança. 
c) 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 
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veículo de carroçaria 
pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas 
devem ser invertidas. 

d) Equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo. 

e) Lanternas de luz vermelha dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira cintos de 
segurança em número igual à lotação. 

 
37. Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do 
direito de dirigir: 
 

a) Infração – grave e apreensão do veículo. 
b) Multa (cinco vezes) e apreensão do veículo. 
c) Infração gravíssima e multa (seis vezes). 
d) Multa (seis vezes) e apreensão do veículo. 
e) Infração – grave e multa (quatro vezes). 

 
38.  A autoridade de trânsito, na esfera das competências 
estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, 
deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes 
penalidades, EXCETO: 
 

a) Suspensão do direito de dirigir. 
b) Apreensão do condutor do veículo. 
c) Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 
d) Cassação da Permissão para Dirigir. 
e) Freqüência obrigatória em curso de reciclagem. 

 
 
 

39. Referente à nova Lei 11.705, que altera o Código de 
Trânsito Brasileiro. Sobre o que são vedados, na faixa de 
domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos à 
faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda 
varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para 
consumo no local, julgue as alternativas: 
 

I.  A violação do disposto no caput deste artigo 
implica multa de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 
reais).  

II.  A violação do disposto no caput deste artigo 
implica multa de R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais).  

III.  Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 
(doze) meses, a multa será aplicada em triplo, e 
suspensa a autorização de acesso à rodovia, pelo 
prazo de até 1 (um) ano.  

IV.  Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 
(doze) meses, a multa será aplicada em dobro, e 
suspensa a autorização de acesso à rodovia, pelo 
prazo de até 2 (dois) ano.  

V.  Não se aplica o disposto neste artigo em área 
urbana, de acordo com a delimitação dada pela 
legislação de cada município ou do Distrito 
Federal.  

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, III, V; 
b) I e IV; 
c) II, III, V; 
d) II e IV; 
e) II e V. 

 
40. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - 
CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – 
CONTRANDIFE, EXCETO: 
 

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

b) Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos 
de sinalização e os dispositivos e equipamentos 
de trânsito. 

c) Elaborar normas no âmbito das respectivas 
competências. 

d) Responder a consultas relativas à aplicação da 
legislação e dos procedimentos normativos de 
trânsito. 

e) Estimular e orientar a execução de campanhas 
educativas de trânsito. 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 
 




