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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
Leia o texto para responder as questões: 
 
Maneira de amar 
 
           O jardineiro conversava com as flores, e 
elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs 
contando coisas a uma cravina ou escutando o 
que lhe confiava um gerânio. 

O girassol não ia muito com sua cara, ou 
porque não fosse homem bonito, ou porque os 
girassóis são orgulhosos de natureza. 
          Em vão o jardineiro tentava captar-lhe as 
graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra 
a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma 
situação bastante embaraçosa, que as outras 
flores não comentavam. Nunca, entretanto, o 
jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de 
renovar-lhe a terra, na ocasião devida. 
            O dono do jardim achou que seu 
empregado perdia muito tempo parado diante dos 
canteiros, aparentemente não fazendo coisa 
alguma. E mandou-o embora, depois de assinar a 
carteira de trabalho. 
            Depois que o jardineiro saiu, as flores 
ficaram tristes e censuravam-se porque não 
tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A 
mais triste de todas era o girassol, que não se 
conformava com a ausência do homem. “Você o 
tratava mal, agora está arrependido?”. “Não”, 
respondeu, “estou triste porque agora não posso 
tratá-lo mal. É a minha maneira de amar, ele sabia 
disso, e gostava”. 

ANDRADE, Carlos Drummond de Andrade. Rio de Janeiro. 
1997. 

 
QUESTÃO 01 
Assim como o substantivo “girassol”, cujo plural 
aparece no texto “girassóis” , assinale a opção em 
que todos os plurais estão corretos: 
 
A) Jardineiros, manhãs, cidadões; 
B) Carteiros, rostos, balãos; 
C) Pés, luzes, guardiões; 
D) Jardins, pés, cristões; 
E) Atitudes, vilões, pãos; 
 
QUESTÃO 02 
Em: “Era uma situação bastante embaraçosa”. 
Qual das palavras abaixo poderia substituir a 
palavra sublinhada sem alterar o sentido? 
 
A) Confortável; 
B) Conveniente; 
C) Temerosa; 
D) Agradável; 
E) Desagradável. 
 
QUESTÃO 03 
Marque a opção em que há erro na classificação 
quanto ao número de sílabas das palavras do 
texto: 

 
A) girassol: trissílaba; 
B) arrependimento: polissílaba; 
C) luz: monossílabo; 
D) diálogo: trissílaba; 
E) tentava: trissílaba. 
 
QUESTÃO 04 
Marque a opção em que todas as palavras do 
texto são substantivos: 
 
A) Jardineiro, flores, diálogo, gerânio; 
B) Diálogo, manhãs, gerânio, confiava; 
C) Muito, cara, homem, girassol; 
D) Jardineiro, orgulhosos, natureza, outros; 
E) Flores, pé, ocasião, tristes. 
 
QUESTÃO 05 
Marque a opção em que uma vírgula pode ser 
retirada sem ferir as regras gramaticais em relação 
aos sinais de pontuação: 
 
A) “O girassol não ia muito com sua cara, ou 

porque não fosse homem bonito, ou porque os 
girassóis são orgulhosos de natureza”; 

B) “Em vão o jardineiro tentava captar-lhe as 
graças, pois o girassol chegava a voltar-se 
contra a luz para não ver o rosto que lhe 
sorria”; 

C) “E mandou-o embora, depois de assinar a 
carteira de trabalho”; 

D) “Você o tratava mal, agora está arrependido?”; 
E) “É a minha maneira de amar, ele sabia disso, e 

gostava”. 
 
QUESTÃO 06 
José tem 1320 figurinhas, João tem metade do 
que tem José. Maria tem o triplo das figurinhas de 
João. De acordo com os dados, a quantidade de 
figurinhas que Maria tem é: 
 
A) 198; 
B) 1930; 
C) 1940; 
D) 1900; 
E) 1980. 
 
QUESTÃO 07 
Um comerciante foi autuado em sua loja de 
tecidos pelo fiscal do Instituto Nacional de Pesos e 
Medidas, pois usava um “metro” com 97 
centímetros. Como até aquele momento ele havia 
vendido 385 “metros” de tecido, sua clientela foi 
lesada em: 
 
A) 115,5 cm; 
B) 115,5 m; 
C) 11,55 cm; 
D) 11,55 m; 
E) N. R. A. 
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QUESTÃO 08 
A capacidade do tanque de gasolina de um carro é 
60 litros. As figuras mostram, respectivamente, o 
medidor de combustível deste carro, no momento 
de partida e no momento de chegada, de uma 
viagem feita por esse carro. Sabendo que o litro 
de gasolina custou R$ 2,15, pode-se dizer que 
nesta viagem, o gasto em reais foi:  
 

 
 
A) R$ 60,00; 
B) R$ 64,50; 
C) R$ 45,00; 
D) R$ 65,40; 
E) N. R. A. 
 
QUESTÃO 09 
O número 1,6 pode ser escrito, também na forma: 
 
A) 1/6; 
B) 16/10; 
C) 16/100; 
D) 16/1000; 
E) N. R. A. 
 
QUESTÃO 10 
Abaixo, na figura 1, está mostrando uma pessoa 
desenhando o contorno de um dado e na figura 2 
está o resultado. Na figura 2, considerando o 
“contorno desenhado” e o “dado”, podemos dizer 
que se trata respectivamente, de figuras 
geométricas: 
 

 
 
 

 
 
 
A) Espacial e plana 
B) Espacial e espacial 
C) Plana e plana 
D) Plana e espacial 
E) N. R. A. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Os veículos são classificados de acordo com três 
categorias: 
 
A) Quanto à tração/ quanto à espécie/ quanto à 

categoria; 
B) Quanto à velocidade / quanto à cor/  quanto ao 

valor; 
C) Quanto ao formato / quanto à cor / quanto ao 

tamanho; 
D) Quanto ao tamanho / quanto ao valor / quanto 

à espécie; 
E) Quanto à tração / quanto à cor / quanto ao 

valor. 
 
QUESTÃO 12 
Aos veículos reprovados na inspeção de 
segurança será aplicada a seguinte medida 
administrativa: 
 
A) Remoção do veículo; 
B) Recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação do condutor; 
C) Recolhimento da Permissão para Dirigir do 

condutor; 
D) Retenção do veículo; 
E) Recolhimento do Certificado de Registro. 
 
 
 
 

Fig. 1 

Fig. 2 
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QUESTÃO 13 
Somente poderá transitar pelas vias terrestres o 
veículo cujo peso e dimensões atenderem aos 
limites estabelecidos pelo(a):  
 
A) JARI – Juntas Administrativas de Recursos de 

Infração; 
B) DETRAN – Departamento Estadual de 

Trânsito; 
C) Polícia Rodoviária Federal; 
D) CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito; 
E) CETRAN – Conselhos Estaduais de Trânsito. 
 
QUESTÃO 14 
Acerca da sinalização, marque a alternativa 
correta: 
 
A) As normas de circulação prevalecem sobre as 

ordens do agente de trânsito; 
B) As ordens do agente de trânsito prevalecem 

sobre as normas de circulação e outros sinais; 
C) As indicações do semáforo prevalecem sobre 

as ordens do agente de trânsito; 
D) As indicações dos sinais prevalecem sobre as 

ordens do agente de trânsito; 
E) Não existe ordem de prevalência entre os 

meios de sinalização do trânsito. 
 
QUESTÃO 15 
Acerca das normas gerais de circulação e conduta 
assinale a alternativa correta: 
 
A) É facultativo o uso do cinto de segurança para 

condutor e passageiros em todas as vias do 
território nacional; 

B) As crianças com idade inferior a dez anos 
podem ser transportadas nos bancos da frente, 
desde que autorizadas pelos pais; 

C) As vias abertas à circulação, de acordo com 
sua utilização, classificam-se em primárias, 
vias secundárias, vias terciárias e vias 
quaternárias; 

D) O condutor e os passageiros não deverão abrir 
a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do 
veículo sem antes se certificarem de que isso 
não constitui perigo para eles e para outros 
usuários da via; 

E) Quando for proibido o estacionamento na via, o 
tempo de parada deverá ser suficiente para 
embarque ou desembarque de passageiros, 
mesmo que interrompa ou perturbe o fluxo de 
veículos ou a locomoção de pedestres. 

 
QUESTÃO 16 
De acordo com as normas para condução de 
escolares estabelecidas no Código de Trânsito 
Nacional (CTB), complete a lacuna da frase abaixo 
e, a seguir, marque a opção correta: 
 
Os veículos destinados à condução coletiva de 
escolares somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pelo (a) _________________. 
 

A) Prefeito Municipal; 
B) Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 
C) Órgão ou entidade executivos de trânsito dos 

Estados ou do Distrito Federal; 
D) Órgão ou entidade executivos de trânsito da 

União; 
E) Polícia Rodoviária Federal. 
 
QUESTÃO 17 
De acordo com as normas constantes no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) para condução de 
escolares, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) 
para os enunciados abaixo e, a seguir, marque a 
opção correta: 
 
(   ) A autorização para circulação deverá ser 

afixada na parte interna do veículo, em local 
visível; 

(   ) A autorização para circulação deverá conter 
inscrição da lotação permitida; 

(   ) É permitida a condução de escolares em 
número superior à capacidade estabelecida 
pelo fabricante, desde que no período de 
férias. 

 
A) V, V, V; 
B) V, V, F; 
C) F, F, F; 
D) F, V, V; 
E) F, V, V. 
 
QUESTÃO 18 
Os veículos destinados à condução coletiva de 
escolares deverão exibir faixa horizontal com 
quarenta centímetros de largura em toda a 
extensão das partes laterais e traseira da 
carroçaria, com o dístico “ESCOLAR”. A faixa e o 
nome ESCOLAR deverão estar pintados nas 
cores: 
 
A) Verde e branca; 
B) Azul e vermelha; 
C) Roxa e amarela; 
D) Cinza e preta; 
E) Amarela e preta. 
 
QUESTÃO 19 
Acerca das normas de identificação do veículo, 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para os 
enunciados abaixo e, a seguir, marque a opção 
correta: 
  
(   ) Os caracteres das placas serão 

individualizados para cada veículo e o 
acompanharão até a baixa do registro, sendo 
permitido seu reaproveitamento para veículos 
de outros Estados; 

(   ) Os veículos de duas ou três rodas são 
dispensados da placa dianteira; 

(   ) O veículo será identificado externamente por 
meio de placas laterais e traseira, sendo esta 
lacrada em sua estrutura, obedecidas as 
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especificações e modelos estabelecidos pelo 
agente municipal de trânsito. 

 
A) F, V, F; 
B) V, V, V; 
C) F, F, F; 
D) F, F, V; 
E) V, V, F. 
 
QUESTÃO 20 
O condutor de veículo destinado à condução de 
escolares deve satisfazer aos requisitos previstos 
no Código de Trânsito Nacional (CTB). Sabendo 
disso, marque a opção que NÃO contém um 
desses requisitos: 
 
A) Residir no município onde é prestado o serviço 

de condução de escolares; 
B) Ser habilitado na categoria D; 
C) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações 
médias durante os 12 (doze) últimos meses; 

D) Ser aprovados em curso especializado, nos 
termos da regulamentação do CONTRAN; 

E) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos. 
 
QUESTÃO 21 
Complete as lacunas da frase abaixo e, a seguir, 
marque a opção correta: 
 
Os condutores de veículos escolares para 
exercerem suas atividades, deverão apresentar, 
previamente, certidão ____________ do registro 
de distribuição criminal relativamente aos crimes 
de homicídio, roubo, estupro e corrupção de 
menores, renovável a cada _______ anos. 
  
A) Positiva/ seis; 
B) Negativa/ cinco; 
C) Negativa/ dez; 
D) Positiva/ vinte; 
E) Negativa/quinze. 
 
QUESTÃO 22 
De acordo com o Código de Trânsito Nacional, os 
veículos destinados à condução coletiva de 
escolares devem obedecer a determinadas 
exigências. Sabendo disso, marque a alternativa 
que NÃO contém um dessas exigências: 
 
A) Registro como veículo de passageiros; 
B) Inspeção semestral para verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança; 
C) Equipamento registrador instantâneo de 

velocidade e tempo; 
D) Cintos de segurança em número igual à 

lotação; 
E) Bancos forrados com tecido de cor amarela. 
 
QUESTÃO 23 
Acerca da regulamentação e da fiscalização do 
transporte de passageiros, assinale V (verdadeiro) 

ou F (falso) para os enunciados abaixo e, a seguir, 
marque a opção correta: 
 
(   ) As prefeituras municipais cuidam do transporte 

urbano (dentro da cidade); 
(   ) Os governos estaduais respondem pelas 

linhas intermunicipais dentro de cada Estado 
(ligando municípios de um mesmo Estado); 

(   ) O Governo Federal zela pelo transporte 
interestadual e internacional de passageiros 
(transporte de um Estado para outro ou que 
transpõe fronteiras terrestres com outros 
países). 

 
A) V, F, F; 
B) F, F, F; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V; 
E) F, V, V. 
 
QUESTÃO 24 
Assinale a alternativa que define corretamente o 
que são primeiros socorros: 
 
A) São serviços prestados exclusivamente no 

ambiente hospitalar; 
B) São serviços que só podem ser prestados por 

bombeiros; 
C) São serviços que só podem ser prestados por 

médicos; 
D) São os procedimentos de emergência que 

devem ser aplicados à uma pessoa em perigo 
de vida até que ela receba assistência 
definitiva; 

E) São os procedimentos realizados 
exclusivamente pela Cruz Vermelha. 

 
QUESTÃO 25 
Em relação aos primeiros socorros, assinale a 
alternativa que contém a conduta correta a ser 
tomada no caso de choque elétrico: 
 
A) Desligar o aparelho da tomada ou a chave 

geral; 
B) Envolver a pessoa com uma toalha molhada; 
C) Abraçar a pessoa para tentar afastá-la da 

tomada; 
D) Alimentar a pessoa que está sofrendo o 

choque; 
E) Medicar a pessoa que está sofrendo o choque. 
 
 







