
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 4 (quatro) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta com tubo transparente; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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01 - Quanto a classificação da sílaba tônica, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 
As palavras gráfica, número, inédito, árvore, são palavras classificadas como ______________________________, 
todas as ___________________________ são acentuadas. São _______________________ as palavras sabonete, 
táxi, sambista, vento, e essas não são obrigatoriamente acentuadas. As ______________________ são aquelas que 
têm a última sílaba como tônica. 
a) proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas, monossílabas. 
b) paroxítonas, proparoxítonas, proparoxítonas, oxítonas. 
c) proparoxítonas, proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas. 
d) oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas. 
 

02 - O texto acima apresentado caracteriza-se como uma “Tirinha”, onde acontece um diálogo entre dois 
personagens. A situação comunicativa se estabelece predominantemente a partir de frases: 
a) afirmativas.   c) interrogativas. 
b) exclamativas.   d) negativas. 
 

03 - A tirinha apresenta um dos personagens questionando a timidez do outro personagem. Logo em seguida 
propõe trocarem de lugar. Essa proposta ocorre porque segundo o personagem “Ser tímido é...”: 
a) muito bom, porque os tímidos conseguem o que querem. 
b) ser invejoso. 
c) ser mole. 
d) é muito confortável e fácil. 
 

04 - Quanto ao número de sílabas, os vocábulos confortável, tímido, nunca, não, são classificadas como: 
a) polissílabo, trissílabo, dissílabo e monossílabo.  c) trissílabo, polissílabo, monossílabo e monossílabo. 
b) quadrissílabo, trissílabo, trissílabo, dissílabo.  d) quadrissílabo, polissílabo, trissílabo e dissílabo. 
 

05 - Assinale a alternativa correta quanto ao plural dos vocábulos abaixo: 
INVEJOSO - CONFORTÁVEL - VOCÊ - LUGAR 

a) invejosos, confortávels, vocêis, lugares. 
b) invejósos, confortáveus, vocês, lugares. 
c) invejosos, confortáveis, vocêis, lugars. 
d) invejosos, confortáveis, vocês, lugares. 
 

06 - Na oração destacada a seguir “Tá, quanto você quer para trocarmos de lugar?” ,assinale a alternativa que 
justifica corretamente o emprego da vírgula: 
a) para separar o vocativo. 
b) está entre elementos de uma enumeração. 
c) para marcar a ausência de um elemento. 
d) depois de uma abreviatura. 
 

07 - Jabes aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 1,5% a.m., durante 75 dias. Para que Jabes 
receba, ao final desse período, R$ 53,25 referente aos juros, o capital aplicado deve ser: 
a) R$ 473,33.    c) R$ 1198,00. 
b) R$ 599,00.    d) R$ 1.420,00. 
 

08 - Num grupo de três amigos, a idade de Lucas é  da idade de Marcos, que tem  da idade de Naidion. Sabe-se 

que Naidion tem 30 anos. Então, a soma das idades dos três amigos é: 
a) 53. 
b) 54. 
c) 64. 
d) 72. 
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09 - Clóvis pretende fazer o calçamento de uma área retangular cuja largura mede 5,7 m e comprimento de 7,2 

m. Será utilizado nesse calçamento, um piso em forma de quadrado de lado 30 cm, como o modelo a seguir . 
A área sombreada nesse calçamento corresponde a: 
a) 20,52π cm2.    c) 10,26π cm2. 
b) 15,39π cm2.    d) 5,13π cm2. 
 

10 - O relógio de Marina atrasa 18 minutos a cada 24 horas. Ciente do problema, acertou seu relógio às 7:00 
horas do dia 03. No dia 05 do mesmo mês, às 15:00 horas, o relógio de Marina estará marcando: 
a) 14:18 horas.    c) 14:42 horas. 
b) 14:30 horas.    d) 14:54 horas. 
 

11 - A qual Partido Político o atual Vice-Presidente da República, Michel Temer, é filiado? 
a) PCB     c) PMDB 
b) DEM     d) PT 
 

12 - O Brasil é dividido em 5 regiões, qual delas possui a maior quantidade de estados? 
a) Centro-Oeste.    c) Norte. 
b) Nordeste.    d) Sudeste. 
 

13 - De qual município Maripá foi desmembrado? 
a) Palotina.    c) Marechal Candido Rondon. 
b) Nova Santa Rosa.   d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 
14 - Qual destas mulheres passou a ser reconhecida pela História do Brasil como “A Redentora”? 
a) Ana Neri.    c) Maria Quitéria. 
b) Anita Garibaldi.   d) Princesa Isabel. 
 

15 - Indique qual das infrações a seguir não gera um custo de R$ 574,62 ao condutor infrator: 
a) Dirigir sem ser habilitado. 
b) Dirigir um caminhão com carteira de habilitação de categoria “AB”. 
c) Pilotar motocicleta sem usar capacete.  
d) For flagrado por radar fixo em uma via de trânsito rápido a 129 km/h conduzindo um veículo Honda Cívic.  
 

16 - O CTB (Art. 263) determina que a cassação do Documento de Habilitação se dará nos seguintes casos: 
I - Se o condutor for flagrado conduzindo qualquer veículo que exija habilitação, estando com o direito de dirigir 
suspenso. 
II - Se o condutor reincidir, no prazo de 12 meses, em infrações previstas no inciso III do Art. 162 e nos artigos 
163, 164, 165, 173, 174, e 175 do CTB. 
III - Quando o condutor for condenado judicialmente por delito de trânsito. 
IV - Se, a qualquer tempo, for comprovada irregularidade na sua expedição. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas III e IV estão corretas. 
c) Todas estão corretas.  
d) Todas estão incorretas. 
 

17 - A placa a seguir  adverte o condutor sobre: 
a) Um estreitamento de pista ao centro.  
b) Uma ponte estreita. 
c) Um final de pista dupla. 
d) Um sentido duplo. 
 

18 - O documento de porte não obrigatório a condutores de veículos motorizados é: 
a) A CNH. 
b) A PPD. 
c) O CRV.  
d) O CRLV. 
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19 - Segundo o Art. 41 e 227 do CTB, o condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque 
breve, nas seguintes situações: 
I - Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. 
II - Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de 
ultrapassá-lo. 
III - Em situação que não seja a de um simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de 
outros veículos. 
IV - Entre as vinte e duas e às seis horas. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I e a II estão corretas.  
b) Apenas I e a III estão corretas. 
c) Apenas II e a IV estão corretas. 
d) Apenas III e a IV estão corretas. 
 

20 - Qual das assertivas a seguir corresponde a um sintoma de parada respiratória? 
a) Falta de pulsação e batimentos cardíacos. 
b) Dilatação das pupilas. 
c) Arroxeamento da pele e dos lábios. 
d) Falta de movimento no tórax e abdômen.  
 

21 - Sobre extintor de incêndio, é incorreto afirmar que: 
a) Deve-se aproximar-se cuidadosamente do foco do incêndio, de costas para o vento. 
b) Ao romper o lacre, apertar o gatilho e dirigir o jato para a base do fogo, movimentando em forma de leque. 
c) Deve-se usar o extintor na posição horizontal, sempre deitado ou de cabeça para baixo.  
d) Os veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2005 devem sair de fábrica equipados com o extintor ABC, capaz 
de apagar incêndios das classes, A, B e C, como os materiais sólidos, líquidos inflamáveis e materiais elétricos. Nos 
veículos em circulação, o atual extintor deverá ser substituído pelo novo futuramente. O extintor ABC tem garantia de 
cinco anos e não pode ser recondicionado (resolução 157/04 – CONTRAN).  
 

22 - São elementos de desgaste natural do sistema de freios, cuja substituição periódica é previsível: 
a) Volante, varão e caixa de direção.   c) Lonas, tambores e pastilhas.  
b) Buchas, molas e amortecedores.    d) Platô, colar e disco. 
 

23 - Durante a movimentação ou transporte de um acidentado de trânsito, nunca devemos: 
a) Manter a vítima na posição mais confortável e segura possível. 
b) Evitar movimentos bruscos. 
c) Usar maca. 
d) Interromper as verificações de sinais vitais.  
 

24 - Analise as alternativas a seguir e indique a correta: 
a) O CONTRAN é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito. 
b) O número que aciona o corpo de bombeiros em caso de acidentes é o 192. 
c) O Código de Trânsito Brasileiro tem como base a constituição do Brasil, respeita a convenção de Viena e o acordo do 
MERCOSUL.  
d) Dirigir enquanto fala ao celular é considerado infração grave. 
 

25 - Sobre o limite de velocidade em vias urbanas. Analise as assertivas a seguir e aponte a alternativa correta: 
a) Em Vias Locais a velocidade máxima permitida é 50 km/h. 
b) Em Vias Coletoras a velocidade máxima permitida é 60 km/h. 
c) Em Vias Arteriais a velocidade máxima permitida é 70 km/h. 
d) Em Vias de Trânsito Rápido a velocidade máxima permitida é 80 km/h.  
 

26 - Analise as assertivas a seguir em referência a preferências de passagem em cruzamento e em seguida 
assinale a alternativa correta: 
I - Em cruzamentos sinalizados, é a sinalização que determina de quem é a preferência de passagem. 
II - Em cruzamentos entre vias de tipos diferentes, sem sinalização, terá a preferência o usuário que estiver 
trafegando pela via de maior porte. 
III - Em rotatórias, a preferência é dos veículos que já estiverem por ela trafegando. 
IV - Em cruzamentos de vias de mesmo porte e sem sinalização, tem preferência de passagem o veículo que se 
aproximar pela direita do condutor. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I e a II estão corretas. 
b) Apenas III e a IV estão corretas. 
c) Todas estão corretas.  
d) Todas estão incorretas. 
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27 - Não é proibido estacionar: 
a) Em frente a pontos de ônibus e entradas e saídas de veículos. 
b) Perto de hidrantes. 
c) A mais de 10 metros do alinhamento do bordo da via transversal.  
d) Ao lado de outro veículo, formando fila dupla. 
 

28 - Dirigir com apenas uma das mãos, com fones de ouvido ou usando celular, constitui infração: 
a) Leve. 
b) Média.  
c) Grave. 
d) Gravíssima. 
 

29 - Em referência aos seus conhecimentos sobre prioridade de passagem, analise as alternativas a seguir e 
indique a incorreta: 
a) Ao entrar e sair de estacionamento e imóveis, o condutor deverá parar e dar a preferência a pedestres que estejam na 
calçada e aos veículos que estiverem transitando pela via. 
b) Veículos precedidos de batedores têm prioridade de passagem. Os condutores deverão deixar livre a faixa da direita.  
c) Veículos de emergência em serviço, com sirene e luzes vermelhas ligadas, têm prioridade sobre os demais. 
d) Veículos que se deslocam sobre trilhos têm prioridade de passagem sobre os demais. 
 

30 - Ruído é considerado uma poluição sonora. Qual das seguintes alternativas constitui uma infração de 
natureza grave? 
a) Lona de freio “chiando” devido a desgaste. 
b) Uso inadequado da buzina. 
c) Alarme em desacordo com o CONTRAN. 
d) Aparelho de som em desacordo com o CONTRAN. 
 
 




