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1. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Ponte estreita. 
b) Ponte móvel. 
c) Saliência ou lombada. 
d) Bonde. 

 

2. De acordo com o Código de Trânsito Nacional, complete a lacuna 
abaixo: 
Se neste período de suspensão o motorista for surpreendido 

dirigindo, então ocorre a cassação da CNH, e somente após ____ 

o infrator poderá requerer os exames novamente para a sua 

reabilitação. 

a) Seis meses. 
b) Um ano. 
c) Dois anos. 
d) Três anos. 

 

3. Dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir: 
a) Não é considerado infração de trânsito. 
b) É considerado infração de trânsito média. 
c) É considerado infração de trânsito grave. 
d) É considerado infração de trânsito gravíssima. 

 

4. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Proibido retornar. 
b) Sentido de circulação na rotatória. 
c) Proibido ultrapassar. 
d) Parada obrigatória. 

 

5. Classifique as afirmações abaixo sobre as regras gerais de 
circulação dos veículos, respectivamente, em verdadeiro (V) e 
falso (F) e indique a alternativa correta: 

I. No caso de rotatória, terá preferência de passagem o 

veículo que estiver circulando por ela. 

II. O trânsito de veículos sobre calçadas e nos acostamentos só 

poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis 

ou áreas especiais de estacionamento. 

III. A circulação de faz pelo lado esquerdo da via, admitindo-se 

exceções devidamente sinalizadas. 

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

 
 

6. Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo de 
escolares, parado para embarque ou desembarque de 
passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o 
pedestre:  
a) É considerado uma infração de trânsito leve. 
b) É considerado uma infração de trânsito média. 
c) É considerado uma infração de trânsito grave. 
d) É considerado uma infração de trânsito gravíssima. 

 
 

7. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Mão dupla adiante. 
b) Trânsito de pedestre. 
c) Interseção em círculo. 
d) Sentido único. 

 

8. Assinale a alternativa incorreta sobre a legislação de trânsito: 
a) O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas 

será feito em posição paralela à guia da calçada (meio-fio) ou 
conforme a sinalização determinar. 

b) O uso de dispositivos luminosos (vermelho intermitente) e 
sonoros só poderá ocorrer quando na prestação de serviços 
de urgência. 

c) Estacionar seu veículo em locais e horários proibidos pela 
sinalização é uma infração grave. 

d) Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, 
de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e as 
ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre 
circulação, estacionamento e parada (local da prestação do 
serviço), quando em serviços de urgência e com seus 
dispositivos sonoros e luminosos acionados. 
 

9. Transitar com o veículo com lotação excedente é uma infração de 
trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

10. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Proibido trânsito de ônibus. 
b) Pedestre, ande pela direita. 
c) Dê a preferência. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

11. Laura tem cinco anos de idade e pesa vinte quilos. Ao ser levada 
para passear em um automóvel ela deverá ser transportada: 
a) Em um dispositivo denominado “bebê conforto ou 

conversível” no banco de trás de costas para a frente do 
veículo. 

b) Em um dispositivo de retenção denominado “cadeirinha”, 
colocado no banco de trás. 

c) Em um dispositivo de retenção denominado “assento de 
elevação” no banco de trás. 

d) No banco de trás com cinto de segurança. 
 

12. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível 
com a segurança do trânsito nos trechos em curva de pequeno 
raio é uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 
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13. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Declive acentuado. 
b) Aclive acentuado. 
c) Obras. 
d) Sentido único. 

 

14. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Veículos lentos, utilizem faixa da direita. 
b) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenham-

se à direita. 
c) Circulação exclusiva de ônibus. 
d) Proibido o trânsito de ônibus. 

 

15. As vias caracterizadas por interseções em nível não semaforizadas, 
destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas se 
classificam como: 
a) Vias de trânsito rápido. 
b) Vias arteriais. 
c) Vias locais. 
d) Vias coletoras. 

 

16. A infração de trânsito classificada como média gera no prontuário 
do condutor: 
a) Quatro pontos. 
b) Cinco pontos. 
c) Seis pontos. 
d) Sete pontos. 

 

17. Indique a alternativa em que não possui uma atitude de respeito 
ao meio ambiente: 
a) Regular e fazer manutenção periódica do motor do veículo. 
b) Calibrar periodicamente os pneus. 
c) Desligar o motor numa parada longa. 
d) Acelerar quando o veículo estiver em ponto morto ou 

parado. 
 

18. Não se deve utilizar a buzina em área urbana das: 
a) 22:00 hs às 06:00 hs. 
b) 23:00 hs às 05:00 hs. 
c) 21:00 hs às 06:00 hs. 
d) 21:00 hs às 05:00 hs. 

 

19. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Estreitamento de pista ao centro. 
b) Pista escorregadia. 
c) Pista sinuosa à esquerda. 
d) Vire à esquerda. 

 
 
 

20. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de 
habilitação do condutor é uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

21. Quantos pontos serão necessários no prontuário do condutor para 
que este tenha sua Carteira Nacional de Habilitação suspensa? 
a) Quinze pontos. 
b) Dezenove pontos. 
c) Vinte pontos. 
d) Vinte e um pontos. 

 

22. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Circulação exclusiva de bicicletas. 
b) Depressão. 
c) Alfândega. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

23. Assinale a alternativa incorreta: 
a) No caso de instalação de sons e acessórios elétricos no carro, 

utilize fios apropriados e isolados corretamente. 
b) Fumaça branca e sem cheiro é princípio de incêndio. 
c) Nas colisões com postes é muito comum que cabos elétricos 

se rompam e fiquem energizados, na pista ou mesmo sobre 
veículos. Assim, como alguns cabos são de alta voltagem, 
jamais deve-se ter contato com eles.  

d) No extintor de incêndio do veículo deve figurar visível a 
marca de conformidade do INMETRO, em um selo 
autoadesivo ou impresso no corpo do cilindro. 
 

24. Parar o veículo nos viadutos, pontes e túneis é uma infração de 
trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

25. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Saliência ou lombada. 
b) Início de pista dupla. 
c) Largura limitada. 
d) Passagem sinalizada de pedestres. 

 

26. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento ou em interseções e 
passagens de nível é considerado uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 
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27. Sobre os primeiros socorros às vítimas de acidente, analise as 
afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. A maneira correta de verificar a pulsação da vítima é 

colocar dois dedos na artéria radial, que fica no início do 

pulso, bem na base do polegar, ou na artéria carótida, que 

fica na base do pescoço, entre o músculo e a traqueia. 

II. No caso de hemorragias, deve-se evitar qualquer contato 

com o sangue ou secreções da vítima nos acidentes. 

III. A fratura é a ruptura de um osso ou cartilagem; no caso de 

fratura interna, o membro deverá ser imobilizado e a vítima 

deverá ser movimentada o mínimo possível. 

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

 

28. Assinale a alternativa que possui uma conduta que não condiz 
com a direção defensiva: 
a) Ao dirigir à noite, evite utilizar óculos com lentes escurecidas. 
b) Quando estiver chovendo é necessário uma distância maior 

para frear o carro. 
c) Os pneus mal calibrados não são um dos fatores que 

contribuem para a aquaplanagem. 
d) No caso de fumaça à margem da via produzida pelas 

queimadas, o condutor deverá fechar os vidros, reduzir a 
velocidade e redobrar sua atenção. 
 

29. Conduzir veículo sem pala protetora (para sol), que é um 
equipamento obrigatório, ou estando este ineficiente ou 
inoperante: 
a) Não é uma infração de trânsito. 
b) É uma infração de trânsito leve. 
c) É uma infração de trânsito média. 
d) É uma infração de trânsito grave. 

 

30. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Proibido virar à direita. 
b) Proibido virar à esquerda. 
c) Proibido estacionar. 
d) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito de direita para a 

esquerda. 
 

Analise o fragmento abaixo e responda as questões 31 a 37: 
 

Juízes contra o Estado de Direito 

 

“Fundada há pouco mais de dez anos, em 13 de maio de 1991, a 

Associação de Juízes para a Democracia (AJD) se compromete, em seu 

estatuto, com “o respeito absoluto e incondicional aos valores 

jurídicos próprios do estado democrático de direito”. Não deveria ser 

preciso dizer isso de maneira explícita, em se tratando de juízes, mas 

está lá. E, estando lá, é motivo mais do que suficiente para que os 

magistrados, se tiverem alguma honestidade intelectual, se reúnam 

de imediato e dissolvam sua entidade. Na semana passada eles 

publicaram na internet um documento estarrecedor, que afronta 

justamente aquilo que prometem respeitar. Não há mistério no 

conceito de estado democrático de direito. Ele está fundado numa 

ideia cristalina: a de que todos são iguais perante a lei. E foi isso que 

os juízes decidiram negar, não nas entrelinhas ou com subentendidos, 

o que já seria um escândalo, mas de maneira ululante, como diria 

Nelson Rodrigues. 

O manifesto da AJD foi escrito em solidariedade à minoria de 

esquerdistas que invadiu e depredou a reitoria da Universidade de 

São Paulo no começo de novembro. Afirma que eles buscavam apenas 

“o aprimoramento da ordem jurídica, e não a sua negação”. Segue-se 

um arrazoado assustador: “Não é verdade que ninguém está acima 

da lei, como afirmam os legalistas e pseudodemocratas: estão, sim, 

acima da lei todas as pessoas que vivem no cimo preponderante das 

normas e princípios constitucionais e que, por isso, rompendo com o 

estereótipo da alienação, e alimentados de esperança, insistem em 

colocar o seu ousio e a sua juventude a serviço da alteridade, da 

democracia e dos direitos fundamentais”. (...) 

Fonte: Revista Veja, 07/02/2011. 
 

31. Segundo o autor, a Associação de Juízes para a Democracia (AJD) 
deveria: 
a) Permanecer em funcionamento. 
b) Ser extinta. 
c) Ser modificada. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

32. O documento publicado pelos Juízes na internet trata de: 
a) Sobre a situação atual do nosso país. 
b) Da depredação e da invasão da reitoria da Universidade de 

São Paulo. 
c) Sobre a organização interna da Associação de Juízes para a 

Democracia (AJD). 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

33. A devida divisão silábica da palavra “estarrecedor” é: 
a) Es-tar-re-ce-dor. 
b) Es-ta-rre-ce-dor. 
c) E-sta-rre-ce-dor. 
d) Es-ta-rre-ce-do-r. 

 

34. Em qual das alternativas abaixo o autor falaria a mesma coisa que 
na frase abaixo: 
Na semana passada eles publicaram na internet um documento 

estarrecedor, que afronta justamente aquilo que prometem 

respeitar. 

a) Na semana passada eles publicaram na internet um 
documento assustador. 

b) Na semana passada eles colocaram na internet um 
documento sem clareza. 

c) Na semana passada eles colocaram na internet um 
documento inútil. 

d) Na semana passada eles colocaram na internet um 
documento sem importância. 

 

35. Em qual das alternativas abaixo há uma palavra trissílaba? 
a) Fundamentais 
b) Honestidade. 
c) Magistrados. 
d) Juízes. 

 

36. De acordo com o texto, o estado democrático de direito é fundado 
na ideia de que: 
a) Os manifestantes estão acima da lei. 
b) Os juízes estão acima da lei. 
c) Os manifestantes podem e devem invadir e depredar prédios 

públicos. 
d) Todos são iguais perante a lei. 
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37. O manifesto da Associação de Juízes para a Democracia (AJD) foi 
escrito: 
a) Em solidariedade à minoria de esquerdistas que invadiu e 

depredou a reitoria da Universidade de São Paulo. 
b) Em solidariedade ao reitor da Universidade de São Paulo. 
c) Em solidariedade aos alunos da Universidade de São Paulo. 
d) Em crítica à minoria de esquerdistas que invadiu e depredou 

a reitoria da Universidade de São Paulo. 
 

38. Aponte qual dentre as palavras abaixo está escrita 
incorretamente: 
a) Japonês. 
b) Esperteza. 
c) Objetivo. 
d) Vasora. 

 

39. A lacuna abaixo se completa com CH em: 
a) Deslei_o. 
b) Ve_ame. 
c) Be_iga. 
d) Bola_a. 

 

40. Ele pagou um preço indecente por aquelas roupas. De acordo 
com a frase, assinale a alternativa correta: 
a) Ele pagou caro as roupas. 
b) Ele pagou as roupas à preço de custo. 
c) Ele pagou um preço módico pelas roupas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

41. Indique a alternativa que possui o antônimo da palavra devasso: 
a) Pervertido. 
b) Depravado. 
c) Libertino. 
d) Puro. 

 

42. O Estado de São Paulo pertence à mesma Região do Brasil de qual 
dos Estados abaixo? 
a) Rio de Janeiro. 
b) Bahia. 
c) Rio Grande do Sul. 
d) Paraná. 

 

43. Modalidade de esporte que está se difundindo agora em nosso 
país, na qual os competidores utilizam uma mistura de estilos de 
luta e habilidades: 
a) MMA. 
b) Boxe. 
c) Capoeira. 
d) Karatê. 

 

44. Qual é o perímetro de um terreno retangular que mede 20 m de 
frente por 15 m de fundo? 
a) 45 m. 
b) 70 m. 
c) 80 m. 
d) 35 m. 

 

45. Rita comprou uma blusa por R$ 39,60 e uma calça por R$ 42,90. 
Quanto recebeu de troco se pagou com 2 notas de R$ 50,00? 
a) R$ 20,50. 
b) R$ 19,50. 
c) R$ 17,50. 
d) R$ 23,50. 

 

46. Inêz tem 468 fotos e quer distribuir igualmente em 18 álbuns. 
Quantas ela fotos vai colocar em cada álbum? 
a) 32. 
b) 26. 
c) 31. 
d) 28. 

 

47. Raul tem 32 figurinhas, Cláudio tem 78 e Bruno 59. Quantas 
figurinhas tem os três juntos? 
a) 169. 
b) 155. 
c) 159. 
d) 165. 

 

48. Vou colocar piso na minha sala que é quadrada e mede 3,2 m de 
lado. Se o piso é também quadrado e tem 20 cm de lado, quantos 
serão necessários, no mínimo? 
a) 198. 
b) 186. 
c) 256. 
d) 284. 

 

49. Efetuando as operações: 2,8 – 1,726 + 0,3, obtém-se: 
a) 1,374. 
b) 1,4. 
c) 2,484. 
d) 1,226. 

 

50. Para ladrilhar 2 3�  de um pátio, foram usados 2.000 ladrilhos. Para 

ladrilhar 3
5�  do mesmo pátio, quantos ladrilhos serão 

necessários? 
a) 1.200. 
b) 2.500. 
c) 800. 
d) 1.800. 

 

 

 
 




