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1. Sobre o procedimento de primeiros socorros “massagem 
cardíaca”, analise a afirmação abaixo e indique a alternativa 
correta: 
Quando a vítima apresenta uma parada cardíaca e precisa 
ser atendida, deve-se deitá-la de costas sobre uma 
superfície firme e plana e ajoelhar-se ao seu lado. Apoie a 
mão sobre a parte inferior do tórax, na região do osso 
esterno, de forma a propiciar fazer a maior força possível. 
Coloque a outra mão sobre a primeira e faça forte 
pressão, utilizando o peso do seu corpo para que o coração 
seja comprimido dentro do tórax (compressão). Retire a 
pressão para que o tórax volte à condição normal 
(descompressão). Repita o procedimento 
(compressão/descompressão), mantendo o ritmo de uma 
tentativa a cada dois segundos, quantas vezes forem 
necessárias. Nos bebês, as compressões devem ser feitas 
com os dedos, e não com as mãos. 
a) A afirmação está totalmente correta. 
b) A afirmação está parcialmente correta, pois nos bebês 

as compressões devem ser feitas também com as 
mãos. 

c) A afirmação está parcialmente correta, pois na 
massagem cardíaca, a mão é apoiada na região do osso 
rádio, de forma a propiciar fazer a menor força 
possível. 

d) A afirmação está totalmente incorreta. 
 

2. Sobre os primeiros socorros, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) O desmaio é a perda momentânea dos sentidos e 

possui como sintomas inconsciência, suor abundante, 
pulso e respiração fracos. 

b) Luxação é o deslocamento de um ou mais ossos de 
uma articulação saindo da posição normal. 

c) Uma pessoa em estado de choque apresenta como 
sintomas pele fria e úmida, suor na testa e nas mãos, 
face pálida, náuseas, vômitos, respiração irregular, 
pulso fraco ou rápido, visão nublada, lábios e 
extremidades arroxeadas, sensação de frio, fraqueza e 
inconsciência. 

d) As queimaduras de 1º grau se caracterizam pela 
destruição da pele, atingindo os tecidos mais profudos. 
 

3. Sobre o extintor do veículo, analise as afirmações abaixo: 
I. O indicador de pressão do extintor não pode estar na 

faixa vermelha. 
II. De acordo com a Resolução 157 do CONTRAN 

(Conselho Nacional de Trânsito), o extintor do tipo BC, 
destinado para apagar o fogo em combustível, em 
sistemas elétricos, em componentes de tapeçaria, 
painéis, bancos e carroceria deve ser substituído, 
assim que expirar a validade, pelo ABC, o qual é 
destinado exclusivamente a apagar fogo em 
combustível e em sistemas elétricos. 

a) I e II estão corretos. 
b) I e II estão incorretos. 
c) Apenas I está correto. 
d) Apenas II está correto. 

 

4. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou a pessoa 
em perigo iminente, ou seja, não prestar assistência 
nenhuma a vítima, podendo fazê-lo, é: 
a) Infração leve. 
b) Infração média. 
c) Infração grave. 
d) Crime. 

 

5. Uma atitude insensata no trânsito é: 
a) Diminuir a velocidade quando um condutor pede 

passagem. 
b) Frear bruscamente. 
c) Diminuir a velocidade se a pista estiver molhada. 
d) Respeitar as cores dos faróis. 

 

6. A buzina deve ser utilizada de forma breve, apenas para 
alertar. De acordo com o Código de Trânsito Nacional, não 
se deve utilizar a buzina em área urbana das: 
a) 22:00 hs às 06:00 hs. 
b) 21:00 hs às 05:00 hs. 
c) 20:00 hs às 05:00 hs. 
d) 23:00 hs às 07:00 hs. 

 

7. A conduta de transitar com o veículo produzindo fumaça, 
gases ou partículas em excesso: 
a) Não é caracterizada como uma infração de trânsito. 
b) É caracterizada como uma infração de trânsito leve. 
c) É caracterizada como uma infração de trânsito média. 
d) É caracterizada como uma infração de trânsito grave. 

 

8. Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando 
deva fazer sinais regulamentares, utilizando fones de 
ouvidos conectados a aparelhos de som ou de telefone 
celular gera uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

9. Sobre dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência, analise 
as afirmações abaixo e indique a alternativa correta: 

I. A bebida cria um excesso de autoconfiança, reduz o 
campo de visão e altera a audição, a fala e o senso de 
equilíbrio. 

II. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência 
gera uma infração leve. 

a) I e II estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) I e II estão incorretas. 
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10. Assinale a alternativa que possui uma postura incorreta na 
direção: 
a) Utilize calçados que fiquem bem fixos aos seus pés. 
b) Coloque o cinto de segurança, de modo que se ajuste 

firmemente ao seu corpo. 
c) Dirija com os braços e pernas ligeiramente dobrados, 

evitando tensões. 
d) Evite encostar-se ao encosto traseiro. 

 

11. Em relação às condições adversas do veículo, classifique, 
respectivamente, as afirmações abaixo em V (verdadeiro) 
ou F (falso), e indique a alternativa correspondente: 

I. As palhetas do limpador de para-brisas deverão ser 
trocadas se estiverem ressecadas.  

II. Os pneus murchos têm sua vida útil diminuída, mas 
diminuem o consumo de combustível e aumentam a 
aderência em piso com água.  

III. A finalidade da suspensão é controlar a estabilidade, 
trepidação, oscilação e flutuação das rodas em 
contato com as irregularidades do piso. 

a) V, V, V. 
b) F, F, V. 
c) V, F, V. 
d) V, F, F. 

 

12. Acerca das condições adversas de luz, assinale a alternativa 
correta: 
a) Transitar com o farol desregulado ou com o facho de 

luz alto de forma a perturbar a visão de outro condutor 
gera uma infração média.  

b) A penumbra, ausência de luz, ocorre com frequência na 
passagem do final da tarde para o início da noite, do 
final da madrugada para o nascer do dia, quando o céu 
está nublado ou chove com intensidade. Nesse caso, o 
condutor deverá ligar o farol baixo. 

c) É indicado que à noite o condutor utilize óculos de 
lentes escurecidas.  

d) Em nenhuma hipótese a luz solar pode causar 
ofuscamento, reduzindo a visão.  
 

13. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) No caso de chuvas intensas, o condutor deve dobrar a 

distância do veículo à sua frente. 
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) Ventos transversais à rodovia podem desequilibrar os 
carros que trafegam em alta velocidade, porque 
quanto mais rápido se anda, mais leve fica o veículo, 
devido ao colchão de ar que se forma entre o fundo do 
veículo e a pista. 

d) Se o condutor for fazer uma curva, deve começar a 
fazer a curva com movimentos suaves e contínuos no 
volante, freando constantemente. 
 
 
 
 
 

14. A placa abaixo, de atrativos turísticos, indica: 

 
a) Convenções. 
b) Pavilhão de feiras e exposições. 
c) Área de descanso. 
d) Arquitetura histórica. 

 

15. A placa abaixo indica: 

 
a) O local ou ponto de parada dos veículos de transporte 

coletivo ou individual de passageiros. 
b) Existência de aeroporto nas proximidades. 
c) Serviço mecânico. 
d) Que há um local com estabelecimento onde você possa 

dormir. 
 

16.  A placa abaixo é caracterizada como:  

 
a) De serviços auxiliares. 
b) De identificação de rodovias e estradas. 
c) De orientação de destino. 
d) De sinalização de advertência. 

 

17. A placa abaixo adverte o condutor do veículo: 

 
a) Da existência, adiante, de local onde existem restrições 

à altura dos veículos em circulação. 
b) Da existência, adiante, de local onde existem restrições 

à largura permitida aos veículos em circulação. 
c) Da existência, adiante, de um cruzamento com linha 

férrea em nível sem barreira. 
d) Da existência, adiante, de local onde existem restrições 

ao peso limitado por eixo do veículo. 
 

18. A placa abaixo indica: 

 
a) Pista irregular. 
b) Ponte estreita. 
c) Depressão. 
d) Alargamento de pista à direita. 
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19. A placa abaixo indica: 

 
a) Proibido parar e estacionar. 
b) Proibido trânsito de veículos automotores. 
c) Sentido proibido. 
d) Circulação exclusiva de bicicletas. 

 

20. A placa abaixo (sentido de circulação na rotatória) é 
classificada como: 

 
a) De regulamentação. 
b) De advertência. 
c) De serviços auxiliares. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

21. Quantos pontos serão contabilizados no prontuário do 
condutor que cometer uma infração de trânsito média? 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 

 

22. Serão contabilizados _____ no prontuário do condutor que 
cometer uma infração de trânsito gravíssima. A lacuna 
acima é preenchida corretamente: 
a) 5 pontos. 
b) 7 pontos. 
c) 9 pontos. 
d) 11 pontos. 

 

23. A conduta de dirigir sem utilizar lentes corretoras de visão, 
impostas por ocasião da concessão ou da renovação da 
licença para conduzir: 
a) Não gera infração. 
b) Gera infração leve. 
c) Gera infração média. 
d) Gera infração gravíssima. 

 

24. A conduta de executar operação de retorno, nas curvas, 
aclives, declives, pontes, viadutos e túneis gera uma 
infração gravíssima, assim como a conduta de parar o 
veículo na contramão de direção. 
Sobre a afirmação acima, assinale a alternativa correta: 
a) A afirmação acima está correta. 
b) A afirmação acima está incorreta, pois ambas as 

condutas geram infrações médias. 
c) A afirmação acima está incorreta, pois a primeira 

conduta gera uma infração gravíssima e a segunda gera 
uma infração média. 

d) A afirmação acima está incorreta, pois ambas as 
condutas geram infrações graves.  
 
 

25. Há uma infração de trânsito classificada como leve: 
a) Ultrapassar veículos em movimento que integrem 

cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo 
com autorização da autoridade de trânsito e seus 
agentes. 

b) Parar veículo nos viadutos, pontes e túneis. 
c) Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas 

do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados. 
d) Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma 

compatível com a segurança do trânsito em declive. 
 

26. Indique a alternativa que completa corretamente a lacuna 
abaixo: 
A velocidade máxima permitida para a via será indicada 
por meio de sinalização, obedecidas suas características 
técnicas e as condições de trânsito. Nas vias de trânsito 
rápido, onde não houver sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima será de ______ Km/h. 
a) 110. 
b) 80. 
c) 70. 
d) 60. 

 

27. Aponte a alternativa que classifica as vias locais: 
a) São vias caracterizadas por acessos especiais, com 

trânsito livre, sem interseções em nível, sem 
acessibilidade direta aos lotes lindeiros e às vias 
secundárias, possibilitando o trânsito entre as regiões 
da cidade. 

b) São as estradas e rodovias, situadas fora das áreas 
urbanas. 

c) São vias rurais pavimentadas. 
d) São vias caracterizadas por interseções em nível não 

semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou a 
áreas restritas. 
 

28. Carlota foi levar sua filha Camila, que possui 12 anos, ao 
médico. Camila sentou no banco dianteiro do passageiro, 
colocou o cinto de segurança e ambas seguiram para o 
médico. A conduta de Camila foi: 
a) Correta. 
b) Incorreta, pois ela deveria sentar-se no banco traseiro 

e não seria obrigatório o uso do cinto de segurança. 
c) Incorreta, pois ela deveria sentar-se na cadeirinha, que 

é obrigatória para crianças de até 13 anos de idade. 
d) Incorreta, pois ela deveria sentar-se no banco traseiro 

e seria obrigatório o uso do cinto de segurança. 
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29. As lacunas abaixo são preenchidas correta e 
respectivamente na alternativa: 
Será habilitado na categoria _____o condutor de veículo 
motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso 
bruto exceda a três mil e quinhentos quilogramas. Para 
habilitar-se nesta categoria, o condutor deverá estar 
habilitado no mínimo há 01 ano na categoria _____ e não 
ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou 
ser reincidente em infrações médias durante os últimos 
doze meses. 
a) D – A. 
b) C – B. 
c) D – B. 
d) C – A. 

 

30. A suspensão do direito de dirigir ocorrerá se o condutor 
atingir no prontuário a contagem de: 
a) 20 pontos. 
b) 21 pontos. 
c) 23 pontos. 
d) 25 pontos. 

 

31. Assinale a alternativa em que o órgão do Sistema Nacional 
de Trânsito NÃO corresponde às suas especificações: 
a) CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. Com sede 

em Brasília, é o órgão máximo normativo, consultivo e 
coordenador da política nacional de trânsito, 
responsável pela regulamentação do Código de 
Trânsito Brasileiro e pela atualização permanente das 
leis de trânsito.  

b) DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito. É o 
órgão máximo executivos dos Estados e do Distrito 
Federal, que nos limites da sua jurisdição cumpre e faz 
cumprir a legislação de trânsito. 

c) PRF – Polícia Rodoviária Federal. Tem a 
responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das 
normas de trânsito e pelo patrulhamento ostensivo nas 
rodovias federais. 

d) CIRETRAN – Circunscrição Regional de Trânsito. Órgão 
executivo rodoviário da União, com jurisdição sobre as 
rodovias e estradas federais. 
 

32. Ultrapassagem é o movimento de se 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 à faixa de origem. Deverá ser feita respeitadas as 
normas de circulação e as linhas de divisão de fluxos 
opostos. Sobre elas, assinale a alternativa correta: 
a) A linha simples seccionada significa ultrapassagem 

proibida para os dois sentidos. 
b) A linha simples contínua significa ultrapassagem 

permitida para os dois sentidos.  
c) A linha dupla contínua significa ultrapassagem 

permitida para os dois sentidos.  
d) A linha dupla contínua seccionada significa 

ultrapassagem permitida somente no sentido 
seccionado. 
 

33. Nas estradas, que são classificadas como vias rurais não 
pavimentadas, no caso de não haver sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima permitida, de 
acordo com o CTN, será de: 
a) 40 Km/h. 
b) 50 km/h. 
c) 60 km/h. 
d) 80 Km/h. 

 

34. A placa abaixo indica: 

 
a) Curva em “S” à esquerda. 
b) Via lateral à esquerda. 
c) Confluência à esquerda. 
d) Sentido único. 

 

35. A placa abaixo indica: 

 
a) Circulação exclusiva de caminhão. 
b) Uso obrigatório de correntes. 
c) Alfândega. 
d) Proibido trânsito de ônibus. 

 

Analise a canção “O Leãozinho”, de Caetano Veloso, e responda 
as questões 36, 37 e 38: 
 

Gosto muito de te ver, Leãozinho 
Caminhando sob o sol 

Gosto muito de você, Leãozinho 
 

Para desentristecer, Leãozinho 
O meu coração tão só 

Basta eu encontrar você no caminho 
 

Um filhote de leão, raio da manhã 
Arrastando o meu olhar como um ímã 

O meu coração é o sol pai de toda a cor 
Quando ele lhe doura a pele ao léu 

 
Gosto de te ver ao sol, Leãozinho 

De te ver entrar no mar 
Tua pele, tua luz, tua juba 

 
Gosto de ficar ao sol, Leãozinho 

De molhar minha juba 
De estar perto de você e entrar numa 
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36. Assinale a alternativa correta, de acordo com a canção: 
a) O Leãozinho deixou o coração do Autor solitário. 
b) Para desentristecer, basta o Autor pensar no 

Leãozinho. 
c) Ao encontrar o Leãozinho pelo caminho, o Autor fica 

feliz. 
d) Basta o Autor ficar ao sol para ficar feliz. 

 

37. O termo em destaque na música se classifica como: 
a) Objeto direto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Sujeito. 

 

38. No fragmento “O meu coração é o sol (...)”, encontra-se a 
figura de linguagem: 
a) Metáfora. 
b) Pleonasmo. 
c) Cacofonia. 
d) Aliteração. 

 

39. A palavra está escrita de forma correta em: 
a) Exuberante. 
b) Ixuberante. 
c) Ixuberante. 
d) Ezuberanti. 

 

40. Há acentuação incorreta em: 
a) Equívoco. 
b) Cômodo. 
c) Céu. 
d) Hárem. 

 

41. Indique a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas abaixo: 
_____ muitos esforços para que se _____ as competições 
de maneira ética. 
a) Serão feitos – realize. 
b) Será feito – realizem. 
c) Serão feitos – realizem. 
d) Será feito – realize. 

 

42. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas: 
__ noite, fomos __ Igreja organizar __ vigília. 
a) À – à – a. 
b) A – a – a. 
c) A – à – à. 
d) À – à – à. 

 

43. A seleção brasileira de futebol possui, em substituição a 
Dunga, um novo técnico. Trata-se de: 
a) Luiz Felipe Scolari. 
b) Mano Menezes. 
c) Dorival Júnior. 
d) Muricy Ramalho. 

 
 
 

44. A rede de televisão, que possui como proprietário Silvio 
Santos, é: 
a) SBT. 
b) Globo. 
c) Bandeirantes. 
d) Record. 

 

45. O período da História brasileira, entre 1889 e 1930, 
conhecido como República do café com leite, consistiu: 
a) No revezamento na Presidência da República de 

políticos de São Paulo, maior produtor de café do país, 
e Minas Gerais, maior produtor de leite do país.  

b) Na política do então Presidente Marechal Deodoro da 
Fonseca de distribuir ao mais desfavorecidos café e 
leite. 

c) No governo do Presidente Marechal Deodoro da 
Fonseca, proprietário do maior latifúndio do país de 
criação de gado leiteiro e de plantações de café. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.  
 

46.      da capacidade de um reservatório retangular de leite, 

com 8 m de comprimento, 7 m de largura e 4,5 m de altura, 
está ocupada. Sabendo que essa quantidade de leite será 
embalada em garrafas que comportam 900 mℓ cada, 
quantas garrafas serão necessárias? 
a) 35. 
b) 3.500. 
c) 35.000. 
d) 3.500.000. 

 

47. Qual é o número cuja soma dele com o dobro de sua raiz 
quadrada é igual a 24? 
a) 12. 
b) 8. 
c) 16. 
d) 9. 

 

48. Qual é o capital que aplicado a 7,5% ao ano por 4 anos e 8 
meses, rende R$ 8.400,00? 
a) R$ 24.000,00. 
b) R$ 16.800,00. 
c) R$ 32.400,00. 
d) R$ 25.200,00. 

 

49. O número 990 representa 18% de: 
a) 1.782. 
b) 5.500. 
c) 4.200. 
d) 2.646. 

 

50. Se     
   e     

  , então   
    é igual a: 

a)   
  . 

b)  
  . 

c)   
    

d)  
    

 




