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1. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
 
a) Alfândega. 
b) Uso obrigatório de corrente. 
c) Sentido circular obrigatório. 
d) Estacionamento regulamentado. 

 

2. A suspensão de dirigir 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) Um ano e meio. 
d) Dois anos. 

 

3. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Curva acentuada à direita. 
b) Curva acentuada à esquerda. 
c) Cruzamento de vias. 
d) Bifurcação em “Y”. 

 

4. O condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de 
passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, deve estar 
habilitado: 
a) Na Categoria A. 
b) Na Categoria B. 
c) Na Categoria C. 
d) Na Categoria D. 

 

5. Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou 
permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que 
esteja conduzindo é uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

6. A Permissão para Dirigir é um documento que possui validade de: 
a) Seis meses. 
b) Um ano. 
c) Um ano e meio. 
d) Dois anos. 

 

7. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Proibido parar. 
b) Proibido estacionar. 
c) Proibido parar e estacionar. 
d) Dê a preferência. 

 
 
 
 

8. São órgãos dos DETRANS nos municípios do interior dos estados, 
tem a responsabilidade de exigir e impor a obediência e o devido 
cumprimento da legislação de trânsito no âmbito de sua 
jurisdição: 
a) CONTRAN. 
b) CONTRADIFE. 
c) CIRETRAN. 
d) JARIS. 

 

9. Assinale a alternativa que possui uma conduta devida ao dirigir 
um automóvel: 
a) Dirigir com o braço do lado de fora. 
b) Transportar animais entre seus braços ou pernas. 
c) Dirigir utilizando chinelos. 
d) Dirigir com as duas mãos no volante. 

 

10. Sobre as normas de estacionamento e parada, analise as 
afirmações abaixo: 

I. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas 
será feito em posição paralela à guia da calçada (meio-fio) 
ou conforme a sinalização determinar. 

II. Estacionar seu veículo em locais e horários proibidos pela 
sinalização é uma infração leve. 

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

 

11.  Sobre os Primeiros Socorros, analise as afirmações abaixo: 
I. A hemorragia nos pulmões se caracteriza por golfadas de 

sangue que saem pela boca, após um ataque de tosse. 
II. No caso de hemorragia nasal, deve-se manter a vítima em 

lugar fresco e arejado com a cabeça um pouco inclinada. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

12. Acerca dos Primeiros Socorros, assinale a alternativa incorreta: 
a) Fumaça escura, densa, com cheiro forte, é princípio de 

incêndio. 
b) No caso de colisão com postes, é comum que cabos elétricos 

se rompam e fiquem energizados. Assim, não se deve, em 
nenhuma hipótese, ter contato com eles. 

c) No caso de utilização do extintor do automóvel, este deve ser 
trocado imediatamente. 

d) O indicador de pressão do extintor deve estar na faixa 
vermelha. 
 

13. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Pista dividida. 
b) Aclive acentuado. 
c) Estreitamento de pista à direita. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

14. A multa classificada como média gera no prontuário do condutor: 
a) Dois pontos. 
b) Três pontos. 
c) Quatro pontos. 
d) Cinco pontos. 
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15. A placa de regulamentação abaixo indica: 

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

 

16. Acerca da direção defensiva, assinale a alternativa incorreta: 
a) Não faça guerra de faróis na estrada. 
b) À noite, utilize óculos com lentes escurecidas. 
c) No caso de incidência direta de luz solar, reduza a velocidade 

e redobre à atenção. 
d) Com chuva, ligue a luz baixa do farol. 

 

17. Ainda sobre a direção defensiva, analise as afirmações abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. A aquaplanagem se dá pela combinação de alguns fatores 
como pneus mal calibrados e lisos, velocidade alta e 
quantidade excessiva de água sobre o pavimento. 

II. No caso de fumaça proveniente de queimadas, à margem da 
via, ligue a luz baixa dos faróis e feche os vidros. 

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

 

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

 

19. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Proibido mudar de faixa de trânsito. 
b) Siga em frente ou à esquerda. 
c) Mão dupla. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

20. Em relação à direção defensiva, assinale a alternativa incorreta: 
a) Antes de entrar em um declive acentuado, o condutor deverá 

testar os freios e manter o câmbio engatado numa marcha 
reduzida durante a descida. 

b) Assim que o condutor perceber o estreitamento de pista 
deverá reduzir a velocidade e a marcha. 

c) No caso de parada de veículo em acostamento, sinalize com o 
triângulo de segurança e o pisca alerta. 

d) É permitida a circulação de bicicletas nas calçadas de 
pedestres. 
 
 
 
 
 
 
 

21. Sobre as condições adversas dos veículos, analise as afirmações 
abaixo: 

I. Será aplicada medida administrativa de retenção aos 
veículos reprovados na inspeção de segurança. 

II. Mesmo ressecadas, as palhetas do limpador de para-brisa 
não devem ser trocadas. 

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

 

22. Assinale a alternativa incorreta sobre as condições adversas do 
veículo: 
a) Pneus murchos têm sua vida útil diminuída, prejudicam a 

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

b) O desgaste irregular do pneu pode indicar a necessidade de 
alinhamento ou de uma simples calibragem. 

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

d) Freios gastos exigem menores distâncias para frear com 
segurança e podem causar acidentes. 
 

23. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Sentido duplo. 
b) Sentido único. 
c) Depressão. 
d) Pista irregular. 

 

24. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Peso máximo permitido por eixo. 
b) Circulação exclusiva de ônibus. 
c) Parada obrigatória. 
d) Comprimento máximo permitido. 

 

25. 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: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

26. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo 
habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em 
condições de dirigi-lo com segurança: 
a) Não é uma infração de trânsito. 
b) É uma infração de trânsito gravíssima. 
c) É uma infração de trânsito grave. 
d) É uma infração de trânsito média. 

 
 
 
 
 
 
 



                  OPERADOR DE MÁQUINAS 
 

PT 01/2012 – Fundamental – Horário 1 Página 3 

27. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Vire à esquerda. 
b) Sentido obrigatório. 
c) Proibido ultrapassar. 
d) Vire à direita. 

 

28. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível: 
a) Não é uma infração de trânsito. 
b) É uma infração de trânsito média. 
c) É uma infração de trânsito grave. 
d) É uma infração de trânsito gravíssima. 

 

29. Usar a buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto: 
a) Não é uma infração de trânsito. 
b) É uma infração de trânsito leve. 
c) É uma infração de trânsito grave. 
d) É uma infração de trânsito gravíssima. 

 

30. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Aeroporto. 
b) Bonde. 
c) Máquina agrícola. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.  

 

31. Aponte a alternativa em que há uma palavra antônima de 
enérgico: 
a) Vigoroso. 
b) Veemente. 
c) Brando. 
d) Decidido. 

 

32. Analise as palavras abaixo e aponte a alternativa correta: 
Cachimbo – fantoxe – cachumba – chicória 
a) As quatro palavras estão escritas incorretamente. 
b) Apenas uma palavra está escrita incorretamente. 
c) Duas palavras estão escritas incorretamente. 
d) Três palavras estão escritas incorretamente. 

 

33. Complete as lacunas abaixo de acordo com a norma culta da 
língua: 
Durante a _____, a freira ficou ________ após a homenagem. 
a) Catequeze – lisonjeada. 
b) Catequese – lisongeada. 
c) Catequeze – lisongeada. 
d) Catequese – lisonjeada. 

 

34. Indique a alternativa que possui erro quanto à concordância 
nominal: 
a) A sua presença aqui é necessária. 
b) Não havia roupas bastantes para colocar nos armários. 
c) Vai inclusa ao convite a lista de presentes do casamento. 
d) Com essa acusação, a deputada está meia apreensiva. 

 
 
 

35. Complete as lacunas abaixo, com a devida ortografia das palavras, 
e aponte a alternativa correta: 
Houve um ______ na comunidade sobre os _______ daquela 
mulher. 
a) Borburinho – previlégios. 
b) Burburinho – privilégios. 
c) Borborinho – privilégios. 
d) Burburinho – previlégios. 

 

36. Aponte a alternativa em que há palavra escrita em desacordo com 
a norma culta da língua: 
a) Após pegar bater a bandeja, derrubou todas as bebidas no 

chão. 
b) A crise financeira do país me fez analizar os gastos da 

empresa. 
c) A comunidade portuguesa compareceu ao programa de 

televisão. 
d) O mais incrível é que naquela rua havia apenas dois bueiros. 

 

37. Analise as assertivas abaixo acerca da flexão dos verbos: 
I. Ele requereu ao médico um atestado. 

II. Eu me adequei às situações da vida. 
a)  Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

38. Aponte a alternativa em que há erro quanto ao gênero do 
substantivo: 
a) Vou comprar trezentas gramas de presunto. 
b) A pane no sistema não foi solucionada. 
c) Fizemos um suco muito refrescante com aquele guaraná. 
d) O mármore foi colocado em todo o chão da cozinha. 

 

39. Aponte a alternativa que está em desacordo com a norma culta: 
a) Nesta páscoa, vou presentear os dois guardas-noturnos da 

rua. 
b) Os vices-governadores de São Paulo e de Minas Gerais 

apoiaram o meu projeto. 
c) Só na minha casa, há três beija-flores. 
d) Na estrada eu vi mais de um arco-íris. 

 

40. Há duas palavras sinônimas em: 
a) Mesquinho – generoso. 
b) Opulento – abastado. 
c) Irrecusável – indecoroso. 
d) Irrisório – significativo. 

 

41. Assinale a alternativa que possui os substantivos coletivos de um 
grupo de navios de guerra e de lobos, respectivamente: 
a) Armada – alcateia. 
b) Acervo – rebanho. 
c) Quadrilha – réstia. 
d) Tríade – súcia. 

 

42. A capital do Ceará é: 
a) Natal. 
b) João Pessoa. 
c) Fortaleza. 
d) Recife. 
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43. Analise a notícia abaixo: 
“BRASÍLIA - Em uma reação à decisão do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) que esvazia a Lei Seca, o governo federal e 
lideranças da Câmara dos Deputados fecharam um acordo para 
votar na próxima semana um projeto que inclui imagens, vídeos 
e testemunhos entre as possibilidades de prova de condução de 
veículo sob influência de álcool. O tribunal decidiu na semana 
passada que somente o bafômetro e o exame de sangue são 
válidos para comprovar a influência do álcool no motorista. A 
Constituição, porém, garante ao condutor o direito de não 
produzir provas contra si mesmo e se recusar a fazer os testes. Os 
ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo, e das Cidades, 
Aguinaldo Ribeiro, estiveram na Câmara na tarde desta quarta-
feira com o presidente da Casa, ______ (PT-RS), para fechar os 
últimos detalhes do texto. (...)”. 
Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias, adaptado, 
04/03/2012. 
 
De acordo com o seu conhecimento acerca do cenário político 
brasileiro, a lacuna deve ser preenchida com: 
a) Marcos Maia. 
b) Eduardo Suplicy. 
c) José Sarney. 
d) Aloysio Nunes. 

 

44. No conjunto  , o conjunto verdade da equação          é: 
a) {-3; 2}. 
b) {-2; 3}. 
c) {2; 3}. 
d) [-2; -3}. 

 

45. Num triângulo retângulo os catetos medem 6 cm  e 8 cm. Qual é a 
altura relativa à hipotenusa? 
a) 3,2 cm. 
b) 5,6 cm. 
c) 7,4 cm. 
d) 4,8 cm. 

 

46. Num quintal de 350 m² de área existe uma piscina retangular de 
10 m de comprimento por 7 m de largura. Para gramar esse 
quintal são necessários: 
a) 460 m² de grama. 
b) 280 m² de grama. 
c) 350 m² de grama. 
d) 120 m² de grama. 

 

47. Se     da população de uma cidade tem menos de 55 anos e 

15.900 pessoas dessa cidade tem mais de 55 anos, então qual é a 
população total da cidade? 
a) 27.825. 
b) 32.450. 
c) 25.500. 
d) 37.100. 

 

48. O triplo do preço de um sapato é o preço de uma bolsa. Se o 
sapato custa R$ 102,00 qual é o preço de um sapato e uma bolsa? 
a) R$ 136,00. 
b) R$ 396,00. 
c) R$ 408,00. 
d) R$ 524,00. 

 
 
 

49. Um capital de R$ 2.000,00, aplicado a juros simples por 6 meses, à 
taxa de 8% ao mês, rendeu juros de: 
a) R$ 1.200,00. 
b) R$ 720,00. 
c) R$ 880,00. 
d) R$ 960,00. 

 

50. O volume de uma caixa d´água é 7,2 m³. A quantidade de água 
que enche essa caixa é: 
a) 72.000 ℓ. 
b) 7.200 ℓ. 
c) 720 ℓ. 
d) 72 ℓ. 

 
 
 
 

http://www.estadao.com.br/noticias



