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1. Dirigir veículo com carteira nacional de habilitação ou 
permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo 
que esteja conduzindo: 
a) Não é considerada uma infração. 
b) É considerada uma infração leve. 
c) É considerada uma infração grave. 
d) É considerada uma infração gravíssima. 

 

2. Das condutas abaixo, indique a que não é considerada uma 
infração de trânsito: 
a) Dirigir o veículo com o braço do lado de fora. 
b) Dirigir veículo com apenas uma das mãos. 
c) Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias 

providas de iluminação pública. 
d) Usar a buzina para advertir outro motorista às vinte 

horas. 
 

3. Ultrapassagem é o movimento de passar à frente de outro 
veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor 
velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e 
retornar a faixa de origem. Há, portanto, quatro tipos de 
linhas de divisão de fluxos opostos. Sendo assim, assinale a 
alternativa que possui as linhas em que a ultrapassagem é 
proibida para os dois sentidos: 
a) Simples seccionada e dupla continua seccionada. 
b) Simples seccionada e dupla continua. 
c) Dupla continua seccionada e dupla continua. 
d) Dupla continua e simples continua. 

 

4. Via rural não pavimentada. Trata-se das: 
a) Estradas. 
b) Vias coletoras. 
c) Rodovias. 
d) Vias arteriais. 

 

5. Quantos pontos são necessários no prontuário para 
suspender a CNH (Carteira Nacional de Habilitação)? 
a) 17 (dezessete). 
b) 19 (dezenove).  
c) 20 (vinte). 
d) 23 (vinte e três). 

 

6. Indique a alternativa em que há uma infração gravíssima: 
a) Estacionar o veículo ao lado de outro veículo, em fila 

dupla. 
b) Deixar de dar passagem pela esquerda quando 

solicitado. 
c) Disputar corrida por espírito de emulação. 
d) Conduzir o veículo sem os documentos de porte 

obrigatório. 
 

7. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada 
obrigatório é uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

8. Papai estava dirigindo seu veículo utilizando-se de telefone 
celular, ao ser flagrado pelos agentes de trânsito. Isso 
significa dizer que papai levará uma multa: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

9. A placa abaixo indica: 

 
a) Área com desmoronamento. 
b) Projeção de cascalho. 
c) Pista escorregadia. 
d) Pista irregular. 

 

10. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em 
locais proibidos pela sinalização: 
a) É uma infração de trânsito leve. 
b) É uma infração de trânsito média. 
c) É uma infração de trânsito grave. 
d) É uma infração de trânsito gravíssima. 

 

11. A placa abaixo indica: 

 
a) Área de campismo. 
b) Restaurante. 
c) Hotel. 
d) Abastecimento. 

 

12. A placa abaixo indica: 

 
a) Festas populares. 
b) Patrimônio natural. 
c) Praia. 
d) Área de descanso. 

 

13. Assinale a alternativa errada: 
a) A finalidade da suspensão é controlar a estabilidade, 

trepidação, oscilação e flutuação das rodas em contato 
com as irregularidades do piso. 

b) Freios gastos, ao frear, exigem maior distância e 
podem causar acidentes. 

c) Dirigir sobre a influência de bebidas alcoólicas, além de 
ser considerada uma infração gravíssima, pode causar 
consequências fatais. 

d) O chinelo é o calçado mais propício para dirigir. 
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14. Assinale a alternativa que não possui uma medida de 
segurança do motorista defensivo: 
a) Conhecer e respeitar as leis de trânsito. 
b) Dirigir em estado de alerta permanente. 
c) À noite, não se deve dirigir de óculos com lentes 

escurecidas. 
d) À distância para frear o carro com chuva ou sem chuva 

é a mesma. 
 

15. Analise as afirmações abaixo sobre a condução das 
motocicletas e indique a alternativa correta: 

I. Em pisos molhados e escorregadios, o motociclista 
deverá tomar cuidado para não deixar a roda travar, 
evitando uma derrapagem. 

II. Nas curvas, o motociclista deverá evitar inclinar o corpo 
junto com a moto. 

a) I e II estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) I e II estão incorretas. 

 

16. Um dos grandes objetivos deste século é a preservação do 
meio ambiente por toda a sociedade. O motorista do 
veículo poderá ajudar nessa preservação da seguinte forma: 
a) Calibrando os pneus. 
b) Carregando excesso de peso. 
c) Deixando o motor ligado em uma parada longa. 
d) Acelerando quando o veículo estiver em ponto morto. 

 

17. Indique a alternativa que completa correta e 
respectivamente a lacuna abaixo: 
A buzina deve ser utilizada de forma breve, apenas para 
alertar. Não se deve utilizar a buzina em área urbana das 
_____. 
a) 21:00 hs às 05:00 hs. 
b) 22:00 hs às 06:00 hs. 
c) 24:00 hs às 05:00 hs. 
d) 23:00 hs às 04:00 hs. 

 

18. Durante um congestionamento, o motorista deve: 
a) Trafegar pelo acostamento. 
b) Buzinar. 
c) Piscar o farol, sem parar. 
d) Aguardar a fluidez do trânsito. 

 

19. Quanto à categoria, os veículos com placa de fundo 
vermelho com letras e números brancos se classificam 
como: 
a) Aluguel. 
b) Aprendizagem. 
c) Coleção. 
d) Oficial. 

 

20. A infração classificada como gravíssima penaliza o infrator 
em: 
a) 5 pontos. 
b) 7 pontos. 
c) 8 pontos. 
d) 9 pontos. 

21. Márcio recebeu uma multa que lhe penaliza em quatro 
pontos. Isso significa dizer que Márcio realizou uma 
infração classificada como: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

22. A placa abaixo: 

 
a) Adverte o condutor do veículo da existência, adiante, 

de um entroncamento à direita. 
b) Adverte o condutor do veículo da existência, adiante, 

de uma via lateral à direita. 
c) Adverte o condutor do veículo da existência, adiante, 

de curva à direita. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

23. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que não contribui 
para o acontecimento do fenômeno Aquaplanagem: 
a) Quantidade excessiva de água sobre o pavimento. 
b) Pneus calibrados. 
c) Profundidade insuficiente dos sulcos da bandagem dos 

pneus. 
d) Alta velocidade. 

 

24. Assinale a alternativa correta: 
a) Ao atingir 19 (dezenove) pontos, o condutor terá sua 

CNH suspensa, de um mês a um ano, a critério da 
autoridade de trânsito. 

b) Ao atingir 20 (vinte) pontos, o condutor terá sua CNH 
suspensa, de um a três meses, a critério da autoridade 
de trânsito. 

c) Ao atingir 21 (vinte e um) pontos, o condutor terá sua 
CNH suspensa, de um a três meses, a critério da 
autoridade de trânsito.  

d) Ao atingir 20 (vinte) pontos, o condutor terá sua CNH 
suspensa, de um mês a um ano, a critério da 
autoridade de trânsito. 
 

25. O artigo 5º da Constituição Federal preceitua os direitos e 
deveres individuais e coletivos. Sobre eles, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações. 
b) É livre a manifestação de pensamento, sendo 

permitido o anonimato.  
c) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 

d) É livre a locomoção no território nacional em tempo 
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 
nele entrar, permanecer ou dele sair. 
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26. A placa abaixo se classifica como:  

 
a) De regulamentação. 
b) De advertência. 
c) De serviços auxiliares. 
d) De atrativos turísticos. 

 

27. Indique a alternativa em que há uma infração leve: 
a) Conduzir o veículo com defeito no sistema de 

iluminação, de sinalização ou com lâmpadas 
queimadas. 

b) Parar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a 
pedestre, canteiros centrais e divisores de pista de 
rolamento. 

c) Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial. 
d) Fazer falsa declaração de domicílio para fins de 

registro, licenciamento ou habilitação. 
 

28. A placa abaixo indica: 

 
a) Depressão. 
b) Pista irregular. 
c) Saliência ou lombada. 
d) Obras. 

 

29. A placa abaixo indica: 

 
a) Borracheiro. 
b) Abastecimento. 
c) Informação turística. 
d) Serviço telefônico. 

 

30. De acordo com as características técnicas e condições de 
trânsito, os limites de velocidade serão determinados e 
indicados por meio de sinalização devida. Se não houver 
sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas 
estradas será de: 
a) 90 Km/h. 
b) 60 km/h. 
c) 50 Km/h. 
d) 40 km/h. 

 

31. A placa abaixo indica: 

 
a) Parque. 
b) Teatro. 
c) Estância hidromineral. 
d) Aeroclube. 

32. Acerca da Administração Pública Direta ou Indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios assinale a afirmação falsa: 
a) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical. 
b) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 

à brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na 
forma da lei. 

c) Embora haja compatibilidade de horários, é vedada a 
acumulação remunerada de cargos públicos, como dois 
cargos de professor. 

d) É vedada a vinculação ou a equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público. 
 

33. No caso de chuvas, a única providência, dentre as abaixo, 
que não deve ser tomada é: 
a) Reduzir a velocidade e redobrar a atenção. 
b) Proteger os olhos abaixando o para-sol. 
c) Ligue a luz alta do farol. 
d) Evite fazer ultrapassagens. 
 

34. A conduta de estacionar o veículo na contramão de direção: 
a) Não é uma infração. 
b) É uma infração leve. 
c) É uma infração média. 
d) É uma infração gravíssima. 

 

35. De acordo com o caput do artigo 37 da Constituição 
Federal, a Administração Pública, Direta e Indireta, 
obedecerá aos princípios: 
a) Legalidade, moralidade, devido processo legal e 

transparência. 
b) Legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência 

e ampla defesa. 
c) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 
d) Pessoalidade, publicidade, eficiência e ampla defesa. 

 

36. Assinale a alternativa que contém o devido plural das 
palavras mamão, revólver e sacristão: 
a) Mamãos, revólvers, sacristãos. 
b) Mamões, revólveres, sacristões. 
c) Mamãos, revólveres, sacristães. 
d) Mamões, revólveres, sacristãos. 

 

37. Indique a alternativa em que o substantivo composto está 
flexionado incorretamente: 
a) Os salários-mínimos sofreram um reajuste. 
b) Havia diversos bens-te-vis no jardim. 
c) Tivemos que rezar cem padres-nossos. 
d) As ex-diretoras estavam nervosas com a confusão. 
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38. Apesar de ser considerado um rapaz chibante, trabalha 
muito bem. A frase continua com o mesmo sentido na 
alternativa: 
a) Apesar de ser considerado um rapaz inculto, trabalha 

muito bem. 
b) Apesar de ser considerado um rapaz humilde, trabalha 

muito bem. 
c) Apesar de ser considerado um rapaz arrogante, 

trabalha muito bem. 
d) Apesar de ser considerado um rapaz lindo, trabalha 

muito bem. 
 

39. Aponte a alternativa em que a palavra em destaque foi 
empregada corretamente: 
a) Agiu com tanta descrição, que me espantou.  
b) A mesa tem dois metros de cumprimento.  
c) A guarda da criança foi deferida ao pai.  
d) O castigo não sortiu efeito.  

 

40. A alternativa em que o emprego do pronome está de 
acordo com a norma culta da língua é: 
a)  Comprei novos livros para si. 
b) Quero conversar consigo sobre o ocorrido.  
c) Deixaram todos os pratos para mim lavar.  
d) Para mim, é necessário ganhar o campeonato. 

 

41. A concordância verbal está incorreta: 
a) Há de se fazer muitas obras regionais. 
b) Mesmo que haja contratempos, tudo dará certo. 
c) Paula ou Sônia ganharão o prêmio de funcionária do 

mês.  
d) Segundo o professor deve haver muitas notas baixas. 

 

42. Autor consagrado de obras como Esaú e Jacó, Helena e 
Memorial de Aires, foi aclamado primeiro presidente da 
Academia Brasileira de Letras: 
a) Gonçalves Dias. 
b) Manuel Antônio de Almeida. 
c) Machado de Assis. 
d) Cláudio Manuel da Costa. 

 

43. Aponte a devida classificação do termo em destaque na 
oração abaixo: 
Milhares consideram-no um profeta. 
a) Objeto indireto. 
b) Sujeito. 
c) Predicativo do objeto. 
d) Agente da passiva. 

 

44.  A região basca é uma área que busca a independência e 
está localizada entre o:  
a) Nordeste da Itália e o sudoeste da França. 
b) Nordeste da Espanha e o sudoeste da França. 
c) Nordeste da Espanha e o sudoeste do Reino Unido. 
d) Norte da Irlanda da Norte e o sul da Irlanda. 

 
 
 

45. Nas Eleições de 2010, dentre os candidatos ao cargo de 
Senado pelo Estado de São Paulo, indique aquele que foi 
eleito: 
a) Orestes Quércia. 
b) Moacyr Franco. 
c) Aloísio Nunes. 
d) Netinho de Paula. 

 

46. Uma pessoa tem R$ 5.000,00 e que aplicar por 2 anos. O 
gerente do banco orientou-a que o dinheiro poderia ser 
aplicado de 2 formas. A - à juros compostos por 30% ao 
ano; B - à juros simples por 34% ao ano. Sendo assim, 
aponte a alternativa que possui a aplicação mais rentável e 
a devida diferença entre os juros: 
a) A - R$ 400,00. 
b) B - R$ 50,00. 
c) A - R$ 50,00. 
d) B - R$ 400,00. 

 

47. Se 20 operários constroem 18 casas em 42 dias, 
trabalhando 9 horas por dia, quantos operários construirão 
40 casas iguais as primeiras, em 50 dias, trabalhando 12 
horas por dia? 
a) 36. 
b) 28. 
c) 45. 
d) 42. 

 

48. Um avô ao falecer deixou em testamento uma herança de 
R$ 415.000,00 para seus 3 netos: Bruno, Téo e Lucas, de tal 
forma que seja dividida em partes inversamente 
proporcionais as suas idades e diretamente proporcionais à 
série que cada um frequenta. Se Bruno tem 12 anos e está 
na 6ª série, Téo tem 10 anos e está na 4ª série, e Lucas tem 
7 anos e está na 2ª série, a diferença entre a maior quantia 
recebida e entre a menor é: 
a) R$ 35.000,00. 
b) R$ 75.000,00. 
c) R$ 40.000,00. 
d) R$ 90.000,00. 

 

49. Uma caixa cheia de água tem internamente as seguintes 
dimensões: 9m de comprimento, 8 m de largura e 1,5 m de 

altura. Se vazou     da água nela contida, quanto restou? 

a) 8.100 ℓ. 
b) 81.000 ℓ.  
c) 810.000 ℓ. 
d) 8.100.000 ℓ. 

 

50. Um copinho de sorvete com forma cônica tem 6 cm de 
diâmetro e 12,5 cm de altura. Qual é o volume máximo de 
sorvete que o copinho pode conter sem derramar? 
a) 39,25 cm³. 
b) 353,25 cm³. 
c) 117,75 cm³. 
d) 112,5 cm³. 

 

 




