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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 
Marque a alternativa que contém o conceito de 
direção defensiva: 
 
A) Direção defensiva é dirigir com o propósito de 

chegar em menor tempo possível ao local de 
destino, a fim de evitar o fluxo lento de 
veículos; 

B) Direção defensiva é dirigir com objetivo de 
prevenir acidentes, atento às ações incorretas 
de outros motoristas e das possíveis 
condições adversas da pista e do tempo, bem 
como a utilização correta da legislação; 

C) Direção defensiva é o ato de se defender das 
atitudes agressivas dos demais condutores, 
quando ocorrer colisão de veículos; 

D) Direção defensiva é um conjunto de atitudes 
que devem ser tomadas pelos motoristas para 
evitar engarrafamento nas rodovias, desse 
modo, faz parte do conceito de direção 
defensiva a realização de ultrapassagens; 

E) N.R.A. 
 
QUESTÃO 12 
São modalidades de direção defensiva: 
 
A) Corretiva e preventiva; 
B) Abusiva e repressiva; 
C) Combativa e cautelosa; 
D) Veloz e lenta; 
E) Agressiva e passiva. 
 

Fig. 1 

Fig. 2 
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QUESTÃO 13 
Os acidentes de trânsito decorrentes de falha do 
motorista podem ser evitados com: 
 
A) Velocidade, imprudência, negligência e 

combatividade; 
B) Supervisão, disciplina, treinamento e 

educação; 
C) Estudo, capacitação, educação e 

combatividade; 
D) Ação, reação, imprudência e negligência; 
E) Comando, impulsividade, disciplina e 

treinamento. 
 
QUESTÃO 14 
Marque a única opção que NÃO contém um 
equipamento de segurança de veículos:  
 
A) Cinto de segurança; 
B) Encosto de cabeça; 
C) Aerofólio; 
D) Extintor de incêndio; 
E) Triângulo. 
  
QUESTÃO 15 
São equipamentos de comunicação luminosa e 
sonora dos veículos, respectivamente: 
 
A) Pisca-alerta e buzina; 
B) Pedal da embreagem e pedal do acelerador; 
C) Luz de feio e capacete; 
D) Luz de ré e bateria; 
E) Lanterna portátil e rádio. 
 
QUESTÃO 16 
Havendo necessidade de frenagem de 
emergência, marque a alternativa que 
corresponde à atitude correta do motorista: 
 
A) Bombear o freio; 
B) Esterçar violentamente a direção; 
C) Debrear no início da frenagem; 
D) Manter o veículo em linha reta, sem esterçar a 

direção; 
E) Bloquear o corpo, apertar o pedal do 

acelerador e, em seguida, pressionar o pedal 
do freio. 

 
QUESTÃO 17 
Acerca da prevenção de acidentes de trânsito, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O condutor deve estar sempre alerta na 

condução do veículo; 
B) Para prevenir acidentes, não é necessário o 

conhecimento das leis de transito; 
C) O condutor deve dirigir prevendo os atos dos 

outros motoristas e dos pedestres, bem como 
eventuais situações que possam ocorrer na 
via, preparando-se para agir com toda a 
habilidade possível, caso seja necessário; 

D) O condutor deve estar completamente 
concentrado no ato de dirigir, evitando atos de 

distração, tais como conversar com os 
passageiros do veículo ou ouvir música em 
volume muito alto; 

E) O condutor precisa ter, além da técnica, 
automatismos corretos, para saber como se 
comportar em situações de risco. 

 
QUESTÃO 18 
Marque a alternativa que contém fatores que 
provocam a aquaplanagem: 
 
A) Calibragem de pneus recomendada pelo 

fabricante e rodízio periódico de pneus; 
B) Existência de uma camada de água entre o 

pneu e o solo, aliada ao fato de estarem 
gastos os pneus; 

C) Pista esburacada e excesso de areia na pista;  
D) Pista sem acostamento e ausência de 

sinalização vertical; 
E) Ausência de sinalização semafórica e pista 

sem passarela para pedestres. 
 
QUESTÃO 19 
A respeito dos primeiros socorros, o que se deve 
fazer quando a vítima de acidente de trânsito 
apresenta sintomas de hemorragia externa? 
 
A) Remover os corpos estranhos localizados no 

ferimento, como vidro e metais cortantes; 
B) Fazer uma incisão com uma faca bem limpa 

na parte do corpo da vítima em que haja perda 
excessiva de sangue; 

C) Aplicar substância cicatrizante no local do 
sangramento; 

D) Medicar a vítima; 
E) Pressionar firmemente o local, comprimindo-o 

com um pano limpo e amarrar uma compressa 
sobre o ferimento. 

 
QUESTÃO 20 
A respeito dos primeiros socorros, qual dos 
sintomas abaixo NÃO caracteriza uma convulsão: 
 
A) Cabeça geralmente inclinada para trás e 

espasmos incontroláveis; 
B) Olhos virados para cima; 
C) Inconsciência; 
D) Perda excessiva de sangue pelo organismo; 
E) Salivação abundante. 
 
QUESTÃO 21 
O motorista que deixa de dar preferência de 
passagem a pedestre que não haja concluído a 
travessia comete: 
 
A) Infração leve;  
B) Infração grave, mesmo que ocorra, no meio da 

travessia do pedestre, sinal verde para o 
veículo; 

C) Infração gravíssima, apenas se o sinal estiver 
vermelho para o veículo; 
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D) Infração gravíssima, mesmo que ocorra, no 
meio da travessia do pedestre, sinal verde 
para o veículo; 

E) Infração média. 
 
QUESTÃO 22 
O motorista que executa operação de conversão 
à direita ou à esquerda em locais proibidos pela 
sinalização comete: 
 
A) Infração grave e está sujeito à penalidade de 

multa; 
B) Infração gravíssima e está sujeito à 

penalidade de advertência; 
C) Infração média e está sujeito à penalidade de 

multa; 
D) Infração gravíssima e está sujeito à 

penalidade de multa; 
E) Infração leve. 
 
QUESTÃO 23 
O motorista que avança o sinal vermelho do 
semáforo ou o de parada obrigatória comete: 
 
A) Infração média e está sujeito à penalidade de 

multa; 
B) Infração leve está sujeito à penalidade de 

advertência; 
C) Infração gravíssima e está sujeito à 

penalidade de multa; 
D) Infração grave e está sujeito à penalidade de 

multa; 
E) Infração grave, não estando sujeito a qualquer 

penalidade. 
 
QUESTÃO 24 
Considerando os instrumentos que se encontram 
no painel de controle do veículo, assinale a opção 
que contém a função do hodômetro: 
 
A) Indica a velocidade de deslocamento; 
B) Marca a temperatura da água de 

arrefecimento do motor; 
C) Informa a quantidade de combustível no 

tanque; 
D) Registra a quilometragem do veículo; 
E) Informa a pressão da bomba de óleo. 
 
QUESTÃO 25 
Marque a opção que NÃO contém um 
componente do sistema de freio: 
 
A) Pinça; 
B) Sapatas; 
C) Cilindro de roda; 
D) Pastilhas; 
E) Tacógrafo. 
 
 
 







