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ATENÇÃO 
 

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  3300  ((ttrriinnttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  2200  ((vviinnttee))  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  

rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  

CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  

ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 
 
 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Texto 1 para as questões de 01 a 05. 
 
 

Você sabia que com pouco esforço é possível ajudar o planeta e o seu bolso? 
 

Ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e lâmpadas, também emitimos CO2 , um 
dos principais gases do efeito estufa. Atitudes simples, como trocar lâmpadas incandescentes pelas 
fluorescentes e puxar da tomada os aparelhos que não estão em uso, reduzirão a sua conta de luz e as 
nossas emissões de CO2 na atmosfera. 

 
Texto adaptado. Revista Nova Escola. Abril 2009, p. 57. 

 
01. Ao ler o texto, 
 
A) percebe-se que é necessário muito esforço para se reduzir o consumo de energia elétrica. 
B) sabe-se que o planeta recebe uma quantidade mínima de CO2 dos usuários da energia elétrica. 
C) aprende-se que CO2 é um gás emitido para a atmosfera apenas quando acendemos as lâmpadas. 
D) conscientiza-se de atitudes em relação à energia elétrica que colaboram com o planeta e a natureza. 
E) tem-se a informação de que as lâmpadas e os aparelhos eletrônicos emitem CO2, o que causa prejuízo, apenas, ao 

bolso. 
 
02. Ainda sobre o texto, conclui-se que 
 
A) só se emite CO2, quando se usam lâmpadas fluorescentes ou incandescentes. 
B) por meio de atitudes simples, podemos reduzir nossas despesas e ajudar a não poluir o meio ambiente. 
C) os aparelhos eletrônicos devem estar sempre ligados na tomada. 
D) as luzes fluorescentes gastam mais energia que as incandescentes. 
E) tanto as luzes fluorescentes quanto as incandescentes gastam bastante energia. 
 
03. Analisando-se as proposições abaixo quanto ao emprego dos sinais de pontuação, 
 

I. O ponto de interrogação foi empregado no final de uma frase interrogativa direta. 
II. A primeira vírgula foi empregada para isolar o vocativo. 
III. A segunda vírgula foi empregada para separar o aposto. 

 
conclui-se que 
 
A) todas estão corretas. 
B) todas estão incorretas.  
C) apenas a I está correta. 
D) apenas a I e a III estão corretas. 
E) apenas a I e a II estão corretas. 
 
04. Observe as sílabas tônicas nestas palavras: possível, elétrica, também. Em qual item abaixo, a sílaba tônica das 

palavras encontra-se na mesma posição das palavras destacadas acima? 
 
A) Você – eletrônicos – lâmpadas. 
B) Sólido – invencível – público.  
C) Cipó – árabe – reduzirá. 
D) Revólver - elétron – babá. 
E) Açúcar – diálogo – avô. 
 
05. Indique a alternativa na qual existe uma palavra separada EM DESACORDO com as regras de divisão 

silábica. 
 
A) Sa-bi-a / seu / pou-co / a-ju-dar. 
B) E-ner-gi-a / e-lé-tri-ca / u-sar-mos / pa-ra.  
C) A-pa-re-lhos / ga-ses / e-fei-to / in-can-des-cen-tes. 
D) U-so / sua / nos-sas / at-mos-fe-ra. 
E) E-mis-são /pu-xar /a-ti-tu-des / e-mi-ti-mos. 
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Texto 2 para as questões de 06 a 09. 
 

Cultive a Mata Atlântica! 
A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata 

Atlântica. 
Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o Sul do país. 
Hoje restam apenas 7% da vegetação, abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de 

mamíferos, 340 de anfíbios, 192 de répteis e 1020 de pássaros. Boa parte dessas espécies só existe na Mata 
Atlântica. 

Uma rica biodiversidade que encantou naturalistas, como Charles Darwin e Auguste de Saint-
Hilaire. 

Apesar disso, você está diante de uma das florestas tropicais mais ameaçadas do planeta. Não é um 
bom motivo para ajudar a preservá-la? 

Texto adaptado. Revista Nova Escola. Março 2009, p. 61. 
 
06. Quanto à estrutura fonética, é CORRETO afirmar que na palavra 
 
A) praia, existem um dígrafo e um hiato. 
B) vai, existe um hiato.  
C) pássaros, existe um encontro consonantal. 
D) plantas, há um encontro consonantal e um dígrafo. 
E) boa, há um ditongo. 
 
07. Em Cultive a Mata Atlântica!, a palavra sublinhada  
 
A) exprime uma ação. 
B) expressa circunstância.  D) caracteriza um ser. 
C) substitui outra palavra. E) nomeia um ser. 
 
08. Em ...você vê quando vai a muitas de suas praias..., o verbo sublinhado 
 
A) exige complemento sem preposição. 
B) exige complemento com preposição. 
C) não exige complemento. 
D) exige um complemento com preposição e outro sem preposição. 
E) segue a mesma regência do verbo poluir. 
 
09. No fragmento, Uma rica biodiversidade que encantou naturalistas, como Charles Darwin e Auguste de Saint-

Hilaire., o verbo encontra-se no singular, porque concorda com o antecedente do pronome que – Uma rica 
biodiversidade.  

 Que alternativa abaixo apresenta erro quanto à Concordância Verbal? 
 
A) Uma das florestas mais ameaçadas é a Mata Atlântica. 
B) Há vários motivos para se preocupar com uma das florestas mais ameaçadas do planeta. 
C) Restam, apenas, algumas espécies de animais. 
D) Um bando de pássaros sobrevoavam a floresta tropical. 
E) Fazem séculos que a Mata Atlântica fica às margens do litoral brasileiro. 
 
Texto 3 para a questão de 10. 
 

Sujeira e água não combinam 
 

Um terço da poluição do rio Tietê, em São Paulo, tem origem no lixo jogado nas ruas. 
Nós podemos mudar essa situação. O primeiro passo é depositar o lixo no lugar certo. 
 

Texto extraído da Revista Nova Escola. Jan/Fev 2009, p. 55. 
 
10. Com base no texto, conclui-se que 
 
A) o povo de São Paulo é educado, pois joga o lixo no local adequado. 
B) no rio Tietê, não existe poluição. 
C) se pode diminuir a poluição do rio Tietê, jogando-se o lixo no lugar certo. 
D) a poluição do rio Tietê deve-se, exclusivamente, ao lixo jogado nas ruas. 
E) todos os rios de São Paulo são poluídos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

11. As lesões da coluna vertebral são algumas das principais consequências dos acidentes de trânsito. O que fazer 
para não agravá-las? 

 
A) Transferir a vítima para local seguro. 
B) Fazer compressão no local machucado. 
C) Não movimentar a vítima e aguardar  o socorro profissional. 
D) Dar líquido para a vítima ingerir e aguardar o socorro profissional. 
E) Movimentar a vítima para verificar seu grau de consciência e aguardar o socorro profissional. 
 
12. Em que situação o condutor do veículo poderá fazer uso de buzina em toque breve? 
 
A) Em qualquer via pública, durante o dia. 
B) Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. 
C) Apenas dentro das áreas urbanas, a qualquer  hora do dia ou da noite. 
D) Quando a regulamentação da via assim determinar. 
E) Durante a noite, em caso de emergência. 
 
13. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória constitui infração 
 
A) grave. B) gravíssima. C) leve. D) média. E) levíssima.  
 
14. A colocação do triângulo de sinalização pelo condutor do veículo em situação de emergência deverá ser 

realizada à distancia mínima de 
 
A) 10 metros da parte traseira do veículo. 
B) 15 metros da parte traseira do veículo.  D) 30 metros da parte traseira do veículo. 
C) 20 metros da parte traseira do veículo. E) 40 metros da parte traseira do veículo. 
 
15. A validade e durabilidade mínima do extintor de incêndio, a partir da data de fabricação, serão de 
 
A) cinco anos. B) seis anos. C) sete anos. D) dois anos. E) três anos. 
 
16. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A credencial de estacionamento para pessoas idosas será emitida, apenas, pelo órgão de trânsito estadual. 
B) O modelo da credencial de estacionamento para idosos só é válido no domicílio do idoso. 
C) A autorização de  estacionamento para pessoas idosas é concedida em caráter definitivo. 
D) A autorização de estacionamento para idosos poderá ser cassada a qualquer tempo, a critério do órgão emissor, se 

verificada rasura ou falsificação. 
E) Os veículos estacionados nas vagas reservadas aos idosos deverão exibir a credencial, apenas quando solicitada pela 

autoridade competente. 
 
17. O uso de vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção em desacordo 

com o disposto na Resolução do CONTRAN caracteriza 
 
A) crime. 
B) infração leve.  D) multa gravíssima. 
C) suspensão da Carteira de Habilitação. E) perda da Carteira de Habilitação. 
 
18. Ao Condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito que resultem vítima, não se imporá a prisão em 

flagrante nem se exigirá fiança, se 
 
A) no exercício de sua profissão, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. 
B) prestar pronto e integral socorro à vítima. 
C) estiver conduzindo a sua Carteira de Habilitação. 
D) comunicar o ocorrido à autoridade pública. 
E) for comprovada a velocidade compatível com a determinada na legislação. 
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19. É objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito 
 
A) emitir carteiras de Habilitação. 
B) punir os condutores infratores.  
C) apenas estabelecer normas e procedimentos destinados à cobrança de multas. 
D) estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 
E) apenas reciclar condutores infratores. 
 
20. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de 

Trânsito. 
 
A) CONTRAN. 
B) DETRAN.  D) Ministério do Exército. 
C) Polícia Rodoviária Federal.  E) Órgãos executivos rodoviários dos estados. 
 
21. Qual dos veículos abaixo tem prioridade de passagem? 
 
A) Caminhão de carga. 
B) Veículos precedidos de batedores.  D) Ônibus de Turismo. 
C) Veículo escolar para transporte de crianças. E) Veículos de autoridades públicas. 
 
22. O que deverá fazer o condutor de veículo de transporte coletivo regular de passageiro, ao circular em faixas 

próprias a ele destinadas? 
 
A) Trafegar em velocidade abaixo do permitido. 
B) Utilizar farol de luz baixa, apenas, durante a noite. 
C) Trafegar na velocidade especial para transporte coletivo. 
D) Utilizar farol de luz baixa durante o dia e a noite. 
E) Utilizar farol de luz baixa durante o dia e alta à noite. 
 
23. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) As vias urbanas, abertas à circulação, são denominadas de rodovias e estradas. 
B) A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características 

técnicas e as condições de trânsito. 
C) As crianças com idade inferior a treze anos devem ser transportadas nos bancos traseiros. 
D) As provas ou competições desportivas não poderão ser realizadas em vias abertas à circulação. 
E) Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia ou 

acostamento nas calçadas. 
 
24. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Não poderá ser autorizada, mesmo em caráter experimental, sinalização de trânsito fora da permitida pela legislação 

atual. 
B) A afixação de publicidade ao longo das vias está condicionada à prévia aprovação do órgão com competência sobre 

a via. 
C) É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito qualquer tipo de publicidade. 
D) Os gestos do agente e do condutor não constituem sinais de trânsito. 
E) As normas de circulação terão prevalência sobre as ordens do agente de trânsito. 
 
25. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Um veículo importado, durante o trajeto entre a alfândega e o Município de destino, não está sujeito ao 

Licenciamento e terá sua circulação regulada pelo Conselho de Trânsito. 
B) Dirigir veículo com Carteira de Habilitação vencida há mais de trinta dias constitui infração gravíssima. 
C) Dirigir  sob influência de álcool constitui infração gravíssima, com penalidade de multa e suspensão do direito de 

dirigir por 12 meses. 
D) As medidas administrativas adotadas pelas autoridades administrativas e seus agentes terão por objetivo prioritário a 

proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. 
E) Mesmo quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo não será liberado pela autoridade de 

trânsito. 
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26. Um veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo sofre acidente com vítima. A 
retirada do disco ou unidade armazenadora do registro somente poderá ser realizada por (pela) 

 
A) perito oficial, encarregado do levantamento pericial. 
B) agentes de trânsito, encarregados do levantamento pericial. 
C) autoridade policial competente. 
D) agentes consultivos do CONTRAN. 
E) qualquer passageiro do veículo acidentado. 
 
27. Um infrator comete simultaneamente duas infrações de trânsito ao dirigir um veículo. Neste caso, será (ão) 

aplicada ( s) 
 
A) apenas a multa de maior valor. 
B) apenas uma multa a critério da autoridade. 
C) cumulativamente as penalidades correspondentes às infrações cometidas. 
D) apenas uma multa a critério do condutor. 
E) cumulativamente a penalidade e a advertência. 
 
28. A quem caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo?  
 
A) Ao proprietário do veículo. 
B) Ao condutor.  
C) Ao embarcador. 
D) Ao transportador. 
E) A qualquer pessoa que provocar acidente de trânsito. 
 
29. A penalidade de suspensão ou a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor tem a 

duração de 
 
A) dois a seis meses. 
B) dois meses a cinco anos.  D) três a seis meses. 
C) dois meses a três anos. E) três meses a cinco anos. 
 
30. O condutor de um veículo cometeu uma  infração  sobre a faixa de trânsito temporária destinada a pedestres. 

Nesta circunstância, a pena será 
 
A) atenuada. 
B) agravada.  D) agravada apenas com multa. 
C) aumentada em dobro. E) atenuada em um terço da pena. 
 

 




