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1. Acerca dos Primeiros Socorros, assinale a alternativa incorreta: 
a) Não havendo risco imediato como incêndio, perigo do veículo 

cair, entre outros, não movimente a vítima. 
b) Quando houver vítima de incêndio, apague o fogo abafando 

as chamas com o uso de toalha, cobertor ou uma roupa 
grossa, começando da cabeça para os pés. 

c) As hemorragias nasais somente são graves quando a perda 
de sangue é grande. 

d) Dentre os sintomas do desmaio tem-se respiração ofegante e 
consciência. 
 

2. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Cruzamento de vias. 
b) Bifurcação em “Y”. 
c) Curva à direita. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

3. Deixar de prestar socorro, ou seja, não dar nenhuma assistência à 
vítima de acidente ou a pessoa em perigo iminente: 
a) É uma infração leve. 
b) É uma infração média. 
c) É uma infração grave. 
d) É crime. 

 

4. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Alfândega. 
b) Circulação exclusiva de ônibus. 
c) Uso obrigatório de corrente. 
d) Parada obrigatória. 

 

5. Sobre a sinalização do local do acidente de trânsito, analise as 
afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Estacione o veículo no acostamento depois do local do 
acidente, a uma distância capaz de evitar o perigo de um 
acidente secundário, acenda os faróis e o pisca alerta. 

II. Na sinalização use o seu triângulo e os dos motoristas que 
estejam no local. 

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

 

6. A conduta de atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 
substâncias: 
a) Não é considerada uma infração de trânsito, apenas falta de 

educação. 
b) É considerada uma infração de trânsito leve. 
c) É considerada uma infração de trânsito média. 
d) É considerada uma infração de trânsito grave. 

 
 
 
 
 
 

7. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Pista sinuosa à direita. 
b) Curva à direita. 
c) Declive acentuado. 
d) Aclive acentuado. 

 

8. Como a buzina deve ser utilizada de forma breve, apenas para 
alertar, não se deve utilizar a buzina em área urbana: 
a) Das 22:00 hs às 04:00 hs. 
b) Das 19:00 hs às 06:00 hs. 
c) Das 20:00 hs às 04:00 hs. 
d) Das 22:00 hs às 06:00 hs. 

 

9. Indique a alternativa que NÃO possui um procedimento que 
contribui para a redução da poluição atmosférica e da poluição 
sonora: 
a) Calibre periodicamente os pneus. 
b) Regule e faça a manutenção periódica de seu motor. 
c) Não carregue excesso de peso. 
d) Acelere quando o motor estiver em ponto morto ou parado 

no trânsito. 
 

10. Transitar com o veículo, produzindo fumaça, gases ou partículas 
em excesso é uma infração de trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

11. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Dê a preferência. 
b) Alfândega. 
c) Proibido ultrapassar. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

12. Sobre a direção defensiva, assinale a alternativa incorreta: 
a) Usar o telefone celular ao dirigir, mesmo que seja no viva-

voz, reduz a concentração do motorista. 
b) Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 

substância psicoativa que determine dependência pode ser 
fatal. 

c) O motorista deve dirigir com os braços e pernas ligeiramente 
dobrados, evitando tensões. 

d) Não há problemas em colocar bagagens ou objetos  que 
impeçam a visão através do retrovisor interno, pois há os 
retrovisores laterais. 
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13. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Freios gastos exigem maiores distâncias para frear com 

segurança e podem causar acidentes. 
II. Os principais componentes do sistema de freios são sistema 

hidráulico, fluido, discos e pastilhas ou lonas e tambores, 
dependendo do tipo 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. Utilizar-se de veículos para, em via pública, demonstrar ou exibir 
manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem 
com deslizamento ou arrastamento de pneus é uma infração de 
trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

15. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Siga em frente. 
b) Proibido retornar. 
c) Passagem obrigatória. 
d) Vire à esquerda. 

 

16. Analise as afirmativas abaixo: 
I. Pneus murchos têm sua vida útil diminuída, prejudicam a 

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

II. O condutor do veículo deverá estar sempre atento para o 
nível do reservatório de água do radiador. 

III. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança, será 
aplicada a medida administrativa de retenção dos veículos. 

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

 

17. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Pista dividida. 
b) Mão dupla. 
c) Cruz de Santo André. 
d) Estreitamento de pista ao centro. 

 

18. 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 o 
veículo: 
a) É uma infração de trânsito leve. 
b) É uma infração de trânsito média. 
c) É uma infração de trânsito gravíssima. 
d) Não é uma infração de trânsito, apenas falta de educação. 

 

19. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento ou em interseções e 
passagens de nível: 
a) É uma infração de trânsito leve. 
b) É uma infração de trânsito média. 
c) É uma infração de trânsito grave. 
d) Não é uma infração de trânsito, apenas falta de educação. 

  

20. Assinale a alternativa incorreta sobre a direção defensiva: 
a) A intensidade de luz natural (sol) ou artificial (poste de luz, 

faróis) pode afetar esta capacidade do condutor de enxergar 
os elementos do trânsito, bem como de ser percebido por 
outras pessoas. 

b) Ao dirigir à noite, evite utilizar óculos com lentes escurecidas. 
c) No caso de chuva, ligue a luz baixa do farol. 
d) No caso de fumaça proveniente de queimadas feche os 

vidros, reduza a velocidade, redobre sua atenção e ligue a luz 
alta dos faróis. 
 

21. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Sentido proibido. 
b) Sentido obrigatório. 
c) Mão dupla. 
d) Sentido circular obrigatório. 

 

22. Nas estradas, quando não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima será de: 
a) 80 Km/h. 
b) 60 km/h. 
c) 40 km/h. 
d) 30 Km/h. 

 

23. A multa gravíssima gera no prontuário do condutor: 
a) 5 pontos. 
b) 6 pontos. 
c) 7 pontos. 
d) 9 pontos. 

 

24. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Interseção em círculo. 
b) Pista escorregadia. 
c) Ponte móvel. 
d) Passagem de pedestres. 

 

25. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Proibido trânsito de máquinas agrícolas. 
b) Veículo lento, use faixa da direita. 
c) Proibido trânsito de veículos de carga. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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26. A Carteira Nacional de Habilitação será suspensa, de um mês a um 
ano, a critério da autoridade de trânsito, se o condutor atingir: 
a) 25 pontos. 
b) 21 pontos. 
c) 20 pontos. 
d) 17 pontos. 

 

27. Estacionar o veículo afastado da calçada (meio-fio), de cinquenta 
centímetros a um metro é uma infração de trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

28. Os caminhões e os tratores são classificados quanto à espécie 
como veículos: 
a) De passageiros. 
b) De carga. 
c) De tração. 
d) Mistos. 

 

29. Dirigir com a CNH vencida há mais de trinta dias é uma infração de 
trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

30. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Estacionamento regulamentado. 
b) Conserve-se à direita. 
c) Carga máxima permitida. 
d) Circulação exclusiva de ônibus. 

 

31. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as 
afirmativas abaixo: 

I. As crianças atravessaram o rio à nado. 
II. Às vezes me dá uma vontade de dançar. 

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

 

32. Espero-o na avenida principal da cidade. O termo em destaque se 
classifica como: 
a) Objeto indireto. 
b) Objeto direto.  
c) Agente da passiva. 
d) Predicativo do sujeito. 

 

33. Aponte a alternativa incorreta: 
a) Você precisa fazer menos estripulias e mais lição. 
b) Segue anexas as cartas de demissão. 
c) As professoras estão meio desiludidas com a educação dos 

alunos. 
d) Paulinho está crescendo a olhos vistos. 

 
 
 

34. Analise as afirmações abaixo sobre a concordância dos termos: 
I. Não só Flávia como também Murilo comprou uma geladeira 

nova. 
II. Aluga-se casas em Ribeirão Pires. 

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

  

35. A oração abaixo se classifica como subordinada adverbial: 
Segundo ouvi dizer, amanhã haverá greve dos funcionários. 
a) Causal. 
b) Concessiva. 
c) Final. 
d) Conformativa. 

 

36. Apesar das dificuldades, estamos confiantes na vitória. O termo 
em destaque se classifica como: 
a) Objeto indireto. 
b) Adjunto adnominal. 
c) Adjunto adverbial. 
d) Complemento nominal. 

 

37. Assinale a alternativa que possui uma palavra proparoxítona: 
a) Árvore. 
b) Você. 
c) Fubá. 
d) Porém. 

 

38. Aponte a palavra escrita incorretamente: 
a) Japonês. 
b) Esperteza. 
c) Graciozo. 
d) Marquesa. 

 

39. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Havia dois anões trabalhando na barraca de sucos. 

II. Preciso de dois mamãos para colocar na salada de frutas. 
a) Apenas em I todos os termos foram flexionados de forma 

correta. 
b) Apenas em II todos os termos foram flexionados de forma 

correta. 
c) Em I e em II todos os termos foram flexionados de forma 

correta. 
d) Em I e em II há termos flexionados incorretamente.  

 

40. Indique a alternativa em que o termo sublinhado está escrito 
incorretamente: 
a) Os invasores da escola quebraram duas torneiras. 
b) Aquele menino nasceu em pleno Natal. 
c) Os dois amigos ficaram zangados com a nota baixa. 
d) O papagaio do vizinho asobia o tempo todo. 

 

41. Indique a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com J: 
a) Ferru_em. 
b) Tan_erina. 
c) _enipapo. 
d) Ar_ila. 

 

42. A cidade do Rio de Janeiro pertence a qual Região brasileira? 
a) Norte. 
b) Nordeste. 
c) Sul. 
d) Sudeste. 
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43. Um dos maiores humoristas do Brasil falecido neste último mês de 
março, famoso por ter criado mais de 200 personagens: 
a) Carlos Manoel da Nóbrega. 
b) Chico Anysio. 
c) Tom Cavalcante. 
d) Costinha. 

 

44. Quanto recebe de juros uma pessoa que aplicou R$ 5.000,00 a 2% 
ao mês, por 5 meses? 
a) R$ 200,00. 
b) R$ 700,00. 
c) R$ 800,00. 
d) R$ 500,00. 

 

45. Se 8 funcionários fazem um serviço em 12 dias, quantos 
funcionários farão esse mesmo serviço em 16 dias? 
a) 12. 
b) 7. 
c) 4. 
d) 6. 

 

46. Se comprei um objeto por R$ 780,00 e o vendi com um prejuízo de 
15%, por qual preço vendi? 
a) R$ 596,00. 
b) R$ 742,00. 
c) R$ 663,00. 
d) R$ 702,00. 

 

47. Uma fábrica tem 32.560 botões para embalar. Se em cada caixa 
cabem 20 botões, quantas caixas serão necessárias para 
acondicionar todos esses botões? 
a) 1.128. 
b) 1.268. 
c) 1.148. 
d) 1.628. 

 

48. Qual é o número total de poltronas de um teatro, sabendo que em 
uma sessão havia 134 poltronas desocupadas e que as poltronas 
ocupadas correspondiam a terça parte do total de poltronas desse 
teatro? 
a) 197. 
b) 186. 
c) 201. 
d) 246. 

 

49. Quais são os zeros da função quadrática          ? 
a) {-2; 3}. 
b) {-3; -2}. 
c) {-3; 2}. 
d) {2; 3}. 

 
50. Uma caixa d´água mede internamente 1,2 m de comprimento, 1,1 

m de largura e 90 cm de altura. A água que ela contém ocupa     

de sua capacidade máxima e será embalada em garrafas que 
comportam 250 mℓ de água. Quantas garrafas serão necessárias 
para embalar toda a água contida nessa caixa? 
a) 12.176. 
b) 7.412. 
c) 3.168. 
d) 1.188. 

 
 
 
 

 




