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PORTUGUÊS 

 

Leia o texto abaixo com atenção para responder as questões de número 1 a 3. 
 

Poluição do tráfego 
 

 Quase todos os tipos de transporte urbano, dos carros aos ônibus 
e caminhões, sujam o ar. Os veículos são movidos a gasolina, álcool e óleo 
diesel. Quando esses combustíveis são queimados, eles espalham gases e 
vapores no ar. 
 Os motores a diesel costumam queimar mais completamente seu 
combustível e são mais econômicos que os motores a gasolina. Entretanto, 
eles também soltam fumaça densa e escura que polui o ar. 
 A poluição provocada pelos carros não afeta apenas a atmosfera; 
ela pode colocar em risco também a nossa saúde. Os poluentes do ar podem 
causar irritações na pele e olhos, como também problemas respiratórios. 

(M. Bright. Poluição do tráfego.) 
 

01. De acordo com o texto, por que os combustíveis utilizados no transporte 
urbano poluem o ar? 
(A) Porque os motores a diesel queimam mais completamente seu 

combustível 
(B) Porque os motores a diesel são mais econômicos que os motores a 

gasolina. 
(C) Porque quando eles são queimados espalham gases e vapores no 

ar. 
(D) Porque apenas os motores a gasolina soltam fumaça densa e 

escura que polui o ar. 
 

02. Segundo o texto, quais são os afetados pela poluição provocada pelos 
transportes urbanos? 
(A) A principal afetada pela poluição provocada pelos transportes 

urbanos é a atmosfera. 
(B) Os principais afetados são a pele, os olhos e o aparelho 

respiratório. 
(C) Os veículos movidos a gasolina, álcool e óleo diesel são os 

principais responsáveis por afetar a atmosfera. 
(D) A poluição provocada pelos transportes urbanos afeta a atmosfera 

e a nossa saúde. 
 

03. A que classe morfológica pertence a palavra em destaque no trecho: 
“Entretanto, eles também soltam fumaça densa e escura que polui o ar.” 
(A) Pronome relativo. 
(B) Conjunção adversativa. 
(C) Advérbio conclusivo. 
(D) Advérbio de afirmação. 

 
04. Na sentença abaixo, a que classe morfológica pertence a palavra 

sublinhada? 
 

“O local impróprio certamente intimidou o rapaz.” 
 

(A) Preposição 
(B) Advérbio 
(C) Conjunção 
(D) Pronome 

 

05. Assinale a alternativa em que o vocábulo apresenta-se corretamente 
acentuado. 
(A) Ítens 
(B) Juíz 
(C) Rítmo 
(D) Hífen 

 
06. Marque a alternativa em que há um vocábulo com ortografia 

INCORRETA. 
(A) Supertição, analisar. 
(B) Privilégio, mendigo. 
(C) Adivinho, iogurte. 
(D) Prazerosamente, ajeitar. 

 
07. Assinale a alternativa em que há uma palavra que apresenta 

INCORRETA divisão silábica. 
(A) Fu-ma-ça;  
(B) Mão, en-xa-guou;  
(C) Co-e-lho, due-lo;  
(D) Téc-ni-co, pro-fes-so-ra; 

 
08. Marque a alternativa que apresenta um ditongo e um hiato, 

respectivamente. 
(A) Iguais, saúde. 
(B) Roupa,Uruguai. 
(C) Couro, história. 
(D) Foice, ruim. 

 

 
MATEMÁTICA 

 
09. Qual o valor da expressão 5 x {12 ÷ [(3 + 1)

2
 ÷ (3

2
 – 5

0
)]}? 

(A) 30 
(B) 24 
(C) 15 
(D) 5 

 
10. Para transportar água para encher um tanque foram utilizados 16 

caminhões-pipa com capacidade de 5m
3
 cada um. Se a capacidade 

desse caminhão fosse de 4m
3
, quantos caminhões seriam 

necessários para encher o mesmo tanque? 
(A) 14 caminhões 
(B) 16 caminhões 
(C) 18 caminhões 
(D) 20 caminhões 

 
11. Um comerciante vendeu 4/5 de uma peça de arame e ainda lhe 

restaram 24 metros. Quanto media essa peça? 
(A) 60 metros 
(B) 80 metros 
(C) 120 metros 
(D) 180 metros 

 
 

12. Paulo tem R$ 450,00 e João tem R$ 300,00. No mês seguinte João 
gastou R$ 60,00, porém Paulo continuou com R$ 150,00 a mais que 
João. Isso pode ter acontecido porque: 
(A) Paulo deu R$ 60,00 a João. 
(B) João ganhou mais R$ 80,00 no trabalho. 
(C) Paulo gastou R$ 60,00. 
(D) João deu a Paulo R$ 150,00. 

 
13. Conjuntos podem ser definidos como sendo qualquer grupo ou 

coleção de objetos, números, letras, etc. Os componentes de um 
conjunto são chamados elementos. Sendo assim, sabemos que dois 
conjuntos são iguais quando: 
(A) São compostos por elementos iguais. 
(B) São compostos pelos mesmos elementos. 
(C) São compostos pelo mesmo número de elementos. 
(D) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
14. Marque a sentença verdadeira. 

(A) O número 89 é primo. 
(B) O número 1 é o menor número primo. 
(C) O número 24 é divisor de 12. 
(D) O número 2 é múltiplo de 10. 

 
15. Sabendo que com um litro de suco podemos encher 4 copos grandes 

ou 6 copos pequenos, quantos litros de suco são necessários para 
encher 48 copos pequenos e 32 copos grandes? 
(A) 8 litros 
(B) 12 litros 
(C) 16 litros 
(D) 18 litros 

 
16. Uma adega dispõe de 150 barris de vinho, sendo que cada barril 

contém 160 litros de vinho. O vinho será colocado em garrafas de 750 
ml de capacidade. Quantas garrafas serão necessárias para colocar 
todo o vinho dos barris? 
(A) 16 garrafas 
(B) 16.000 garrafas 
(C) 32 garrafas 
(D) 32.000 garrafas 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
17. Assinale a alternativa em que há uma entidade/órgão que NÃO 

compõe o Sistema Nacional de Trânsito. 
(A) Polícia Rodoviária Federal. 
(B) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 
(C) Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal. 
(D) Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal. 

 
18. Os veículos classificam-se quanto à: 

(A) Tração, espécie e categoria. 
(B) Capacidade, tração e espécie. 
(C) Propulsão, categoria e espécie. 
(D) Número de passageiros, finalidade e categoria. 
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19. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma competência dos 

órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de 
sua circunscrição. 
(A) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos 

e os equipamentos de controle viário. 
(B) Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos 

procedimentos normativos de trânsito. 
(C) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes 

de trânsito e suas causas. 
(D) Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de 

trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. 
 

20. Sabe-se que há normas para preferência de passagem quando veículos, 
transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não 
sinalizado. Sobre a preferência de passagem, analise as seguintes 
afirmativas: 

 
I. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, terá 

preferência aquele que estiver circulando por ela. 
II. No caso de rotatória, terá preferência aquele que estiver 

circulando por ela. 
III. Nos demais casos, terá preferência o que vier pela direita do 

condutor. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 
21. Assinale a alternativa verdadeira: 

(A) A transposição de faixas pode ser realizada tanto pela faixa da 
esquerda como pela da direita 

(B) Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no 
CTB, em ordem crescente, os veículos de menor porte serão 
sempre responsáveis pela segurança dos maiores, os motorizados 
pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. 

(C) Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com 
antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de 
direção do veículo. Nunca utilizar gesto convencional de braço. 

(D) A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita 
pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais 
normas estabelecidas no CTB, mesmo quando o veículo a ser 
ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. 

 
22. Analise as proposições abaixo: 

I. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz 
baixa, durante a noite e durante o dia apenas nos túneis 
desprovidos de iluminação pública. 

II. Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao 
cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. 

III. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto 
período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, 
só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o 
veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à 
segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. 

 

Estão corretas as proposições: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I e III. 
(D) Todas estão corretas 

 
23. A velocidade máxima permitida nas vias coletoras, quando não existir 

sinalização regulamentadora, é de: 
(A) Oitenta quilômetros por hora. 
(B) Sessenta quilômetros por hora. 
(C) Quarenta quilômetros por hora. 
(D) Trinta quilômetros por hora. 

 
24. Assinale a alternativa FALSA: 

(A) Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de 
rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou 
no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou 
faixa própria a eles destinada. 

(B) É proibida a circulação de ciclomotores nas vias de trânsito rápido 
e sobre as calçadas das vias urbanas. 

(C) Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só 
poderão ser transportados em carro lateral acoplado aos veículos 
ou em assento suplementar atrás do condutor. 

(D) Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da 
direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os 
ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da esquerda. 

 
25. É obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo 

nos seguintes casos, EXCETO: 
(A) A propriedade do veículo for transferida.  
(B) Qualquer característica do veículo for alterada. 
(C) O proprietário do veículo mudar o número da Carteira Nacional 

de Habilitação. 
(D) Quando houver mudança da categoria do veículo. 

 

26. São equipamentos obrigatórios em veículos ciclomotores e ciclo-
elétricos: 
(A) Velocímetro; macaco; espelhos retrovisores de ambos os lados. 
(B) Espelhos retrovisores de ambos os lados; farol dianteiro de cor 

branca ou amarela; buzina. 
(C) Lanterna de cor vermelha na parte traseira; extintor de incêndio; 

velocímetro. 
(D) Buzina; farol dianteiro de cor branca ou amarela; espelho 

retrovisor do lado esquerdo. 
 
27. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 

pública ou os demais veículos, constitui que tipo de infração, qual a 
penalidade e qual a medida administrativa aplicada, respectivamente? 
(A) Gravíssima; multa e suspensão do direito de dirigir; retenção do 

veículo e recolhimento do documento de habilitação. 
(B) Gravíssima; multa; retenção do veículo. 
(C) Grave; multa; retenção do veículo e recolhimento do documento 

de habilitação. 
(D) Grave; multa e suspensão do direito de dirigir; recolhimento da 

habilitação. 
 

28. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, de identificar-se 
ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do 
boletim de ocorrência constitui que tipo de infração e qual a 
penalidade aplicada, respectivamente? 
(A) Média; multa. 
(B) Grave; multa e suspensão do direito de dirigir. 
(C) Gravíssima; multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão 

do veículo. 
(D) Gravíssima; multa (cinco vezes) e suspensão do direito de 

dirigir. 
 

29. Uma avaliação primária da vítima deve ser realizada por quem estiver 
prestando os primeiros socorros. Nesta primeira avaliação é 
importante observar, exceto: 
(A) Vias aéreas; 
(B) Circulação; 
(C) Respiração; 
(D) Movimentos dos membros superiores e inferiores. 

           
30. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
(A) Proibido retornar; 
(B) Proibido virar à Direita; 
(C) Proibido mudar de faixa de trânsito;  
(D) Passagem não obrigatória. 

 
31. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
(A) Conserve-se à direita; 
(B) Veículos lentos usem a faixa da direita; 
(C) Conserve-se à direita, pois é proibido trânsito de veículos de 

passeio à esquerda; 
(D) Proibido andar pela esquerda. 

 

32. A placa de advertência abaixo indica: 

 
(A) Bifurcação em “X”; 
(B) Cruz de Santo André; 
(C) Passagem de nível sem barreira; 
(D) Junções sucessivas contrárias 1ª ao centro. 

 







