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Analise o texto abaixo e responda as questões de 1 a 3: 
 
Paulo estava dirigindo seu automóvel tranquilamente em uma 
rodovia, quando percebeu que um ônibus que vinha atrás tinha o 
propósito de ultrapassá-lo. 
 

1. Se não houvesse nessa rodovia uma sinalização da velocidade 
máxima permitida, a que velocidade máxima Paulo poderia 
trafegar? 
a) 110 Km/h. 
b) 90 Km/h. 
c) 80 km/h. 
d) Como não havia sinalização, ele poderia trafegar a qualquer 

velocidade. 
 

2. Qual atitude que Paulo deveria tomar ao perceber que o ônibus se 
aproximava? 
a) Se Paulo estivesse na faixa da direita, ele deveria ir para a da 

esquerda. 
b) Se Paulo estivesse na faixa da esquerda, ele deveria ir para a 

da direita. 
c) Se Paulo estivesse na faixa da esquerda, ele deveria manter-

se na mesma. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores possui a atitude que 

Paulo deveria tomar. 
 

3. O ônibus, quanto à espécie de veículos, é classificado como: 
a) Passageiros. 
b) Misto. 
c) Tração. 
d) Carga. 

 

4. Usar buzina entre às vinte e duas e às seis horas é considerado: 
a) Apenas falta de educação. 
b) Uma infração de trânsito leve. 
c) Uma infração de trânsito média. 
d) Uma infração de trânsito grave. 

 

5. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Conserve-se à direita. 
b) Vire à direita. 
c) Pedestre, ande pela esquerda. 
d) Passagem obrigatória. 

 

6. Assinale a alternativa que NÃO possui uma hipótese de suspensão 
do direito de dirigir: 
a) Dirigir sob efeito do álcool ou substâncias entorpecentes. 
b) Omitir socorro. 
c) Atingir a contagem de vinte pontos previstos nas infrações. 
d) Dirigir com o braço para fora do veículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. A placa de sinalização abaixo indica: 

 
a) Saliência ou lombada. 
b) Pista escorregadia. 
c) Aclive acentuado. 
d) Projeção de cascalho. 

 

8. A suspensão poderá prolongar-se pelo espaço de tempo de um 
mês a um ano, ou de seis meses a dois anos se constatada a 
reincidência nos últimos _______. 
a) Seis meses. 
b) Doze meses. 
c) Dois anos. 
d) Três anos. 

 

9. A conduta de dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) ou permissão para dirigir diferente da do veículo que esteja 
conduzindo: 
a) Não é considerado uma infração de trânsito. 
b) É considerado uma infração de trânsito leve. 
c) É considerado uma infração de trânsito média. 
d) É considerado uma infração de trânsito gravíssima. 

 

10. A placa de sinalização abaixo indica: 

 
a) Altura limitada. 
b) Cruz de Santo André. 
c) Sentido único. 
d) Ponte estreita. 

 

11. A linha de divisão de fluxos opostos dupla continua seccionada 
significa que: 
a) A ultrapassagem é proibida para os dois sentidos. 
b) A ultrapassagem é permitida somente no sentido seccionado. 
c) A ultrapassagem é permitida para os dois sentidos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

12. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a)  Parada obrigatória.  
b) Circulação exclusiva de bicicletas. 
c) Sentido único. 
d) Mão dupla. 
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13. Sobre o transporte de crianças, classifique as afirmações abaixo, 
respectivamente, em verdadeiro (V) e falso (F) e indique a 
alternativa correta: 

I. Crianças com até dez anos de idade devem ser 
transportadas no banco traseiro, e usar individualmente 
cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente, 
adequado à sua estatura, peso e idade. 

II. Crianças até um ano de idade devem ser transportadas no 
“bebê conforto” ou “conversível” no banco de trás de costas 
para a frente do veículo. 

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

 

14. Conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação, de 
sinalização ou com lâmpadas queimadas: 
a) É considerado uma infração grave. 
b) É considerado uma infração de trânsito média. 
c) É considerado uma infração de trânsito leve. 
d) Não é considerado uma infração de trânsito. 

 

15. Via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada 
por semáforo, com acessibilidade direta aos lotes lindeiros e às 
vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões 
da cidade: 
a) Via local. 
b) Via coletora. 
c) Via arterial. 
d) Via de trânsito rápido. 

 

16. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Estacionamento regulamentado. 
b) Proibido estacionar. 
c) Passagem obrigatória. 
d) Siga em frente. 

 

17. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da 
velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições 
operacionais de trânsito e da via é uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

18. Sobre o uso de luzes e faróis, assinale a alternativa incorreta: 
a) O condutor deverá utilizar luz baixa durante a noite e durante 

o dia nos túneis providos de iluminação pública. 
b) Nas vias não iluminadas o condutor deverá utilizar luz alta, 

exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. 
c) O condutor deverá manter aceso o farol alto do veículo 

quando sob chuva forte, neblina ou cerração. 
d) O condutor utilizará o pisca alerta em imobilizações, 

situações de emergência ou quando a regulamentação da via 
assim determinar. 
 
 
 
 

19. A infração de trânsito classificada como grave gera no prontuário 
do condutor: 
a) Cinco pontos. 
b) Sete pontos. 
c) Nove pontos. 
d) Onze pontos. 

 

20. A placa de sinalização abaixo indica: 

 
a) Fim de pista dupla. 
b) Confluência à direita. 
c) Ponte estreita. 
d) Sentido único. 
 

21. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não 
motorizado que se encontre na faixa a ele destinada ou que não 
tenha concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para 
veículo ou a portadores de deficiência física, crianças, idosos e 
gestantes: 
a) Não é considerado uma infração de trânsito. 
b) É considerado uma infração de transito leve. 
c) É considerado uma infração de trânsito média. 
d) É considerado uma infração de trânsito gravíssima. 

 

22. Dentre as medidas abaixo, aponte aquela que deve ser realizada 
com vítima de acidente de trânsito: 
a) Movimentar a vítima. 
b) Retirar capacete de motociclistas. 
c) Aplicar torniquetes para estancar hemorragias. 
d) Soltar o cinto de segurança no caso de dificuldade de 

respiração da vítima. 
 

23. A placa de sinalização abaixo indica: 

 
a) Obras. 
b) Ponte móvel. 
c) Cuidado animais. 
d) Projeção de cascalho. 

 

24. Analise as afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. A queimadura de terceiro grau se caracteriza com lesão das 

camadas superficiais da pele, com dor local suportável, 
inchaço e pele avermelhada. 

II. No caso de fogo na vítima, apague-o abafando as chamas 
com o uso de toalha, cobertor ou uma roupa grossa, 
começando da cabeça para os pés. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 
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25. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível 
com a segurança do trânsito sob chuva, neblina, cerração ou 
ventos fortes é uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

26. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio), de 
cinquenta centímetros a um metro: 
a) Não é considerado uma infração de trânsito. 
b) É considerado uma infração de trânsito leve. 
c) É considerado uma infração de trânsito média. 
d) É considerado uma infração de trânsito gravíssima. 

 

27. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Passagem obrigatória. 
b) Alfândega. 
c) Dê a preferência. 
d) Siga em frente. 

 

28. Parar o veículo na contramão da direção é considerado uma 
infração de trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

29. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenham à 

direita. 
b) Circulação exclusiva de ônibus. 
c) Obrigatório o uso de correntes. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

30. A placa de sinalização abaixo indica: 

 
a) Interseção em “T”. 
b) Saliência ou lombada. 
c) Passagem sinalizada de escolares. 
d) Interseção em círculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analise o fragmento abaixo e responda as questões 31 a 36: 
 

“(...) Como era de se esperar, cada um que perdeu ou teve a 
casa interditada deu um rumo diferente para a vida. Alguns foram 
morar em abrigos da prefeitura. Outros relutam até hoje em deixar as 
áreas de risco. Há os que voltaram para sua cidade de origem. Parte 
dos desabrigados pelas tragédias usa o aluguel social para morar em 
lugares mais seguros enquanto espera casas prometidas pelo 
governo. Muitos, porém, nunca receberam o auxílio. E há até quem 
use o aluguel social para reformar a própria casa interditada. 
 Em Niterói, onde a queda do morro do Bumba chocou o país, 
pouco foi feito para recuperar o estrago. Das 7.200 pessoas que 
pediram o aluguel social, só 3.200 receberam todo mês os R$ 400,00 
de auxílio. O valor e a quantidade de beneficiados são definidos pelo 
governo do Estado. A prefeitura diz que espera a liberação de mais 
recursos para atendem aqueles que até hoje clamam por ajuda. (...) 
 Em Angra dos Reis, a situação é igualmente precária. Na 
maior parte dos 34 pontos de desmoronamento, não houve obras de 
reparo. A prefeitura continua sem ter um mapa das áreas de risco. O 
levantamento começou a ser feito, mas deverá levar mais de sete 
meses para ser concluído. A construção de novas casas para os mais 
de 1.300 desabrigados também caminha lentamente. Já deveriam ter 
sido entregues 800 apartamentos, mas a previsão é que os primeiros 
140 só sejam construídos em fevereiro. O lado positivo é que o 
aluguel social da cidade é o maior entre os municípios atingidos: R$ 
520,00. Há casos de família que conseguiram se reestruturar com o 
auxílio. (...)” 
Fonte: Revista Época, adaptado, 24/01/2011, p 46. 
  

31. O texto retrata: 
a) A situação das vítimas dos desabamentos provenientes das 

chuvas de verão. 
b) A situação das vítimas de violência no país. 
c) A situação das vítimas de maus tratos em família. 
d) A situação dos moradores de rua. 

 

32. De acordo com o texto, em Angra dos Reis, assinale a alternativa 
correta: 
a) A construção de novas casas para os desabrigados encontra-

se em fase final. 
b) A construção de novas casas para os desabrigados caminha 

lentamente. 
c) A prefeitura não liberou a construção de novas casas para os 

desabrigados. 
d) A prefeitura já construiu um número de casas maior que o 

número de desabrigados. 
 

33. Sobre a situação das vítimas em Niterói, assinale a alternativa 
correta: 
a) Todas as pessoas que pediram o aluguel social conseguiram. 
b) Apenas 10% dos que pediram o aluguel social receberam por 

mês. 
c) Nenhuma das vítimas recebeu o aluguel social. 
d) Só 3.200 receberam por mês o aluguel social. 
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34. Assinale a alternativa correta baseado no texto acima: 
a) Em relação à queda do morro do Bumba, que se localiza em 

Angra dos Reis, através das obras da prefeitura, a situação 
voltou ao normal. 

b) Em relação à queda do morro do Bumba, que se localiza em 
Niterói, pouco foi feito para recuperar o estrago. 

c) Em relação à queda do morro do Bumba, que se localiza em 
Angra dos Reis, pouco foi feito para recuperar o estrago. 

d) Em relação à queda do morro do Bumba, que se localiza em 
Niterói, através das obras da prefeitura, a situação voltou ao 
normal. 
 

35. Ainda de acordo com o texto, indique em qual das alternativas há 
um substantivo próprio: 
a) Situação. 
b) Família. 
c) Niterói. 
d) Aluguel. 

 

36. Aponte a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) A-par-ta-me-ntos. 
b) Alu-guel. 
c) Pre-fei-tu-ra. 
d) A-br-i-gos. 

 

37. Indique a alternativa em que a lacuna se completa devidamente 
com X: 
a) _oque. 
b) _icote. 
c) _arope. 
d) _ifre. 

 

38. Assinale a alternativa em que o plural do diminutivo em destaque 
está escrito incorretamente: 
a) Aquele garotinho está com as mãozinhas sujas. 
b) Ela adotou dois alemãozinhos lindos. 
c) Fizeram uma chuva de papeizinhos para me receber. 
d) Há três chapeuzinhos no aparador. 

 

39. Assinale a alternativa em que há palavra está escrita 
incorretamente: 
a) Os seus cílios são enormes. 
b) Coloquei um par de brincos novos nas orelhas. 
c) Ela quebrou a sandalha. 
d) Traga as vasilhas com os ovos. 

 

40. Indique a alternativa em que a lacuna se completa com SS: 
a) Bol_a. 
b) Pa_aporte. 
c) _ete. 
d) _apato. 

 

41. Assinale a alternativa em que a frase está escrita incorretamente: 
a) Nós vamo para a praia. 
b) Eu tenho uma boa ideia! 
c) Nós devemos perdoá-lo. 
d) O mundo será melhor quando as pessoas se respeitarem. 

 

42. A capital do Estado de Santa Catarina é: 
a) Porto Alegre. 
b) Curitiba. 
c) Florianópolis. 
d) Espírito Santo. 

 

43. Fato amplamente noticiado pela imprensa escrita e falada neste 
inicio do ano, sobre acordo voluntário firmado entre grandes 
varejistas no Estado de São Paulo: 
a) Aumento do preço do arroz e do feijão, em 20%. 
b) Suprimento da oferta de sacolas plásticas para 

acondicionamento de itens adquiridos pelos consumidores. 
c) Diminuição dos itens de perfumaria em 50 %. 
d) Exclusão de todos os produtos de hortifruti dos 

supermercados devido à concorrência com os feirantes. 
 

44. Comprei um televisor por R$ 920,00. Dei R$ 60,00 de entrada e o 
restante vou pagar em 5 prestações mensais iguais e sem juros de: 
a) R$ 154,00. 
b) R$ 172,00. 
c) R$ 168,00. 
d) R$ 107,50. 

 

45. Luis foi dormir às 23 horas e acordou às 8 horas e 50 minutos, 
então ele dormiu: 
a) 8 horas e 50 minutos. 
b) 6 horas e 50 minutos. 
c) 9 horas e 50 minutos. 
d) 7 horas e 50 minutos. 

 

46. Lúcia foi à feira e comprou 2 dúzias de laranjas, 3 dezenas de 
mexerica e 8 maçãs. Quantas frutas ela comprou? 
a) 54. 
b) 64. 
c) 52. 
d) 62. 

 

47. Se 1 kg de carne custa R$ 16,20, quanto pagarei por 2,7 kg? 
a) R$ 43,74. 
b) R$ 39,64. 
c) R$ 36,54. 
d) R$ 37,84. 

 

48. Uma caixa d´água que mede 3,5 m de comprimento por 2,8 m de 
largura, comporta de água: 
a) 6,3 m³. 
b) 8,6 m³. 
c) 7,4 m³. 
d) 9,8 m³. 

 

49. Comprei 312 balas e vou dividi-las entre meus 26 amigos. Quantas 
balas receberá cada um? 
a) 14. 
b) 15. 
c) 12. 
d) 16. 

 

50. Luiza foi ao mercado e comprou 1 saco de arroz por R$ 8,20, 3 
latas de leite em pó por R$ 5,70 cada e 2 iogurtes por R$ 3,90 cada 
um. Pagou com R$ 50,00, quanto recebeu de troco? 
a) R$ 19,10. 
b) R$ 17,10. 
c) R$ 21,30. 
d) R$ 16,90. 

 


