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1. A palavra mesa é: 
a) Monossílaba. 
b) Dissílaba. 
c) Trissílaba. 
d) Polissílaba. 

 

2. O plural de amável é: 
a) Amávels. 
b) Amáveis. 
c) Amáves. 
d) Amávelis. 

 

3. Indique a palavra acentuada corretamente: 
a) Helicóptero. 
b) Violetá. 
c) Feíra. 
d) Moînho. 

 

4. As palavras pêssego e automóvel são, respectivamente: 
a) Ambas proparoxítonas. 
b) Ambas paroxítonas. 
c) Proparoxítona e paroxítona. 
d) Proparoxítona e oxítona. 

 

5. O plural do substantivo está errado em: 
a) Melões. 
b) Cristãos. 
c) Mãos. 
d) Cãos. 

 

6. Aquelas salas são muito grandes! Se substituído por qual 
das palavras abaixo, o termo em destaque fica com o 
sentido oposto? 
a) Vastas. 
b) Amplas. 
c) Vistosas. 
d) Limitadas. 

 

7. Ele regressou de Minas Gerais, significa dizer que ele: 
a) Ele irá para Minas Gerais. 
b) Ele voltou de Minas Gerais. 
c) Ele morará em Minas Gerais. 
d) Ele passeará em Minas Gerais. 

 

8. A lacuna se completa com a letra Z: 
a) Pre_ado. 
b) Defe_a. 
c) Vi_ita. 
d) Trê_. 

 

9. Há um substantivo concreto em: 
a) Garrafa. 
b) Saudades. 
c) Paixão. 
d) Sinceridade. 

 
 

10. Há uma palavra dissílaba em: 
a) Sede. 
b) Comunhão. 
c) Rapidez. 
d) Fé. 

 

11. Complete as lacunas abaixo, com a devida ortografia, e 
indique a alternativa correta: 
O ______ estava ____ com tanto barulho. 

 
a) Óspede – exausto. 
b) Hóspede – exausto. 
c) Hóspede – ezausto. 
d) Hóspedi – ezausto. 

 

12. A titia ficou espantada com tanta desorganização. Na 
frase, o termo sublinhado mantém o mesmo significado se 
substituído por: 
a) Entusiasmada. 
b) Atônita. 
c) Chateada. 
d) Emocionada. 

 

13. A separação silábica está correta em: 
a) A-le-gr-ia. 
b) Ma-l. 
c) A-le-m-ão. 
d) Sé-cu-lo. 

 

14. A relação dos substantivos feminino e masculino está 
incorreta em: 
a) Barão – baronesa. 
b) Cavalo – égua. 
c) Sacerdote – sacerdota. 
d) Príncipe – princesa. 

 

15. Indique a alternativa em que há duas palavras sinônimas: 
a) Encerrar – iniciar. 
b) Detestar – estragar. 
c) Cruel – desumano. 
d) Acelerar – consentir. 

 

16. A palavra está escrita corretamente em: 
a) Mixirica. 
b) Mexirica. 
c) Michirica. 
d) Mexerica. 

 

17. Assinale a alternativa incorreta sobre os substantivos: 
a) A palavra porco-espinho é um substantivo composto. 
b) Riacho é o diminutivo do substantivo rio. 
c) Fornalha é o aumentativo do substantivo forno. 
d) A palavra livro é um substantivo próprio. 
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18. A lacuna se completa com lh ao invés de li em: 
a) Sandá_a. 
b) Cí_o. 
c) Carti_a. 
d) Mobí_a. 

 

19. Complete as lacunas abaixo, com a devida ortografia, e 
indique a alternativa correta: 
Houve muito ____ na venda da _____! 

 
a) Interesse – pouzada. 
b) Interece – pousada. 
c) Interece – pouzada. 
d) Interesse – pousada. 

 

20. Há o antônimo da palavra importuno na alternativa: 
a) Chato. 
b) Maçante. 
c) Precipitado. 
d) Agradável. 

 

21. O Estado de Pernambuco pertence à Região: 
a) Nordeste. 
b) Sudeste. 
c) Sul. 
d) Centro-oeste. 

 

22. Em outubro de 2010 haverá eleições, para eleger, dentre 
outros: 
a) Prefeitos municipais. 
b) Vereadores. 
c) Presidente da República. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

23. Complete a lacuna da notícia amplamente divulgada na 
Imprensa falada e escrita: 
Agora em setembro entrou em vigor Resolução do Contran 
(Conselho Nacional de Trânsito), que estabelece, com 
algumas exceções, que crianças de até ___ anos de idade 
deverão ser transportadas no banco traseiro do carro em 
cadeirinhas ou acentos de elevação, conforme a idade.  

 
a) 04 (quatro) anos. 
b) 06 (seis) anos. 
c) 07 (sete) anos. 
d) 08 (oito) anos. 

 

24. Tenho um milhar de laranjas e quero embalá-las em sacos 
que contenham 1 dezena em cada saco. Quantos sacos de 
laranja vou obter? 
a) 1.000. 
b) 100. 
c) 10. 
d) 1. 

 

 

 

 

25. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, 
aos valores de A, B e C para que a subtração fique correta: 
a) 3; 2; 7. 
b) 3; 3; 7. 
c) 3; 2; 3. 
d) 2; 2; 3. 

 

26. Um reservatório de suco mede 15 m de comprimento, por   

8 m de largura e 3 m de altura. Se foi consumido     desse 

suco, quanto sobrou? 
a) 90 m³. 
b) 360 m³. 
c) 270 m³. 
d) 180 m³. 

 

27. Regina e Lúcia tinham mesma quantia de Reais na carteira, 
mas Lúcia comprou uma bolsa da Regina por R$ 59,00. 
Quantos Reais Regina tem agora a mais do que Lúcia? 
a) R$ 108,00. 
b) R$ 59,00. 
c) R$ 118,00. 
d) R$ 29,50. 

 

28. Se a diferença entre dois números é 4,64 e a soma entre 
eles é 12,02, qual é o menor desses números? 
a) 6,01. 
b) 5,34. 
c) 7,36. 
d) 3,69. 

 

 

29. Uma fábrica embala seus pregos em caixas com 280 pregos 
em cada uma. Se para entregar uma venda, foi enviada 509 
dessas caixas, quantos pregos foram encomendados nesse 
pedido? 
a) 142.520. 
b) 16.520. 
c) 91.620. 
d) 40.720. 

 

30. Um avô repartiu R$ 15.700,00 entre seus 3 netos. Ao mais 
velho ele deu R$ 1.500,00 a mais que o 2º e a este deu R$ 
800,00 a mais que o 3º. Quanto recebeu o 1º neto? 
a) R$ 6.500,00. 
b) R$ 7.300,00. 
c) R$ 4.200,00. 
d) R$ 3.100,00. 

 

31. Se     de uma certa quantia é igual a R$ 70,00, qual é a 

quantia inteira? 
a) R$ 140,00. 
b) R$ 280,00. 
c) R$ 175,00. 
d) R$ 105,00. 
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32. Júlia comprou um fogão e deu R$ 280,00 de entrada e o 
restante vai pagar em 5 vezes de R$ 75,00. Quanto pagou 
por esse fogão? 
a) R$ 715,00. 
b) R$ 655,00. 
c) R$ 475,00. 
d) R$ 575,00. 

 

33. Renata nasceu em 1.976 e se casou com 29 anos em: 
a) 2.005. 
b) 1.994. 
c) 2.004. 
d) 1.995. 

 

34. Qual é o número que dividido por 31 dá 1.765 e tem como 
resto 3? 
a) 32.515. 
b) 46.517. 
c) 68.714. 
d) 54.718. 

 

35. Quanto mede a área de um terreno retangular cujo 
perímetro é 112 m e o comprimento é o triplo da largura? 
a) 462 m². 
b) 588 m². 
c) 628 m². 
d) 394 m². 

 

36. Se Laerte cobra R$ 4,68 a hora, e trabalha 9 horas por dia e 
recebeu por um certo serviço R$ 631,80, quantos dias ele 
trabalhou? 
a) 22. 
b) 18. 
c) 15. 
d) 27. 

 

37. 8 horas e 43 minutos têm: 
a) 523 minutos. 
b) 343 minutos. 
c) 673 minutos. 
d) 463 minutos. 

 

38. Quantos litros correspondem a 12 hℓ de água? 
a) 12 ℓ. 
b) 120 ℓ. 
c) 1.200 ℓ. 
d) 12.000 ℓ. 

 

39. Um certo filme tem duração de 2 horas e 45 minutos. Se o 
filme iniciou às 20 horas e 30 minutos, ele acabará às: 
a) 22 horas e 15 minutos. 
b) 23 horas e 15 minutos. 
c) 23 horas e 25 minutos. 
d) 22 horas e 25 minutos. 

 

 

 

40. Andréa foi ao mercado e comprou 8 latas de leite 
condensado por R$ 2,12 cada uma, 6 latas de creme de leite 
a R$ 2,46 cada, 2 latas de ervilha a R$ 1,98 cada, 3 pacotes 
de macarrão a R$ 4,26 cada e 1,75 kg de carne a R$ 13,60 o 
kg. Quanto recebeu de troco se pagou com 2 notas de       
R$ 50,00? 
a) R$ 36,74. 
b) R$ 48,26. 
c) R$ 18,26. 
d) R$ 27,74. 

 

41. A figura abaixo trata de qual placa de serviços auxiliares? 
 
 

 
  

a) Borracheiro. 
b) Serviço mecânico. 
c) Abastecimento. 
d) Pedágio. 

 

42. A placa de regulamentação abaixo corresponde: 

 
a) Circulação exclusiva de caminhões. 
b) Circulação exclusiva de ciclistas. 
c) Proibido trânsito de ônibus. 
d) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte 

mantenham-se à esquerda. 
 

43. Analise as afirmações abaixo: 
I. Quanto mais você enxerga o que acontece à sua volta 

enquanto dirige, maior a possibilidade de evitar 
situações de perigo. 

II. Os retrovisores externos, esquerdo e direito, devem ser 
ajustados de maneira que você, sentado na posição de 
direção, enxergue o limite traseiro do seu veículo e com 
isso reduza a possibilidade de “pontos cegos” ou sem 
alcance visual. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




http://alcalino.net/placas/placa_R-38.html
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44. Sobre o sistema de iluminação do veículo, assinale a 
alternativa incorreta:  
a) Os faróis queimados, em mau estado de conservação 

ou desalinhados reduzem a visibilidade panorâmica e 
você não consegue ver tudo o que deveria. 

b) As luzes indicadoras de direção (pisca-pisca) são 
dispensáveis na condução do veículo. Por isso, por mais 
que estejam queimadas ou com mau funcionamento, 
não há problemas. 

c) Acidentes poderão ocorrer se, ao frear, as luzes de 
freio estiverem queimadas. 

d) Lanternas de posição indicam a presença e a largura de 
veículo, permitindo o reconhecimento do seu veículo 
pelos demais usuários da via, sendo essenciais, 
principalmente durante a noite. 
 

45. Assinale a alternativa correta sobre a manutenção do 
veículo: 
a) Pneus murchos têm sua vida útil diminuída, prejudicam 

a estabilidade, aumentam o consumo de combustível e 
reduzem a aderência em piso com água. 

b) É essencial verificar o nível de óleo de freio, do motor e 
de direção hidráulica. 

c) As palhetas do limpador de para-brisa deverão ser 
mantidas ressecadas. 

d) O nível de reservatório de água do radiador deverá ser 
sempre verificado. 

 

46. Assinale a alternativa incorreta sobre as condições adversas 
de tempo ou clima: 
a) No caso de chuva, reduza a velocidade e redobre a 

atenção. 
b) Aquaplanagem significa dirigir sobre uma fina camada 

de água, o que indica que os pneus não estão em 
contato com a superfície do pavimento.  

c) Em caso de neblina ou cerração utilize o farol alto 
porque ele reflete a luz nas partículas de água, e 
aumenta ainda mais a visibilidade. 

d) Em caso de fumaça proveniente de queimadas à 
margem das vias, feche os vidros, reduza à velocidade 
e redobre a atenção. 
 

47. O motorista pode contribuir para a preservação do meio 
ambiente, por isso deve: 
a) Regular e fazer a manutenção periódica de seu motor. 
b) Acelerar quando o veículo estiver parado. 
c) Carregar excesso de peso. 
d) Reduzir constantemente a marcha. 

 

48. Dirigir após ter ingerido bebidas alcoólicas ou drogas: 
a) Reduz a concentração do condutor, e 

consequentemente, a segurança do condutor e de toda 
a sociedade. 

b) Aumenta a coordenação motora. 
c) Aumenta a visibilidade do condutor. 
d) Aumenta a concentração do condutor. 

 
 
 

49. Assinale a alternativa incorreta: 
a) O condutor deverá sentar-se confortavelmente e ereto 

no banco, com apenas uma das mãos no volante. 
b) O condutor deverá dirigir com os braços e pernas 

ligeiramente dobrados, evitando tensões. 
c) O encosto de cabeça deve ser ajustado de acordo com 

a altura dos ocupantes do veículo. 
d) O condutor deverá utilizar calçado que fiquem bem 

fixos aos pés. 
 

50. Uma atitude de bom senso em relação ao trânsito é:  
a) Parar em fila dupla. 
b) Utilizar a seta quando for mudar de pista. 
c) Transitar em velocidade maior que a permitida na 

pista. 
d) Utilizar buzina toda hora. 

 
 







