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1. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Saliência ou lombada. 
b) Depressão. 
c) Pista irregular. 
d) Bonde. 

 

2. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Altura máxima permitida. 
b) Carga máxima permitida. 
c) Peso máximo permitido por eixo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

3. Paula estava dirigindo seu automóvel em uma estrada, mas não 
havia placa de sinalização a respeito da velocidade máxima 
permitida. Assim, sabe-se que Paula não pode ultrapassar: 
a) 40 Km/h. 
b) 60 km/h. 
c) 80 Km/h. 
d) 110 km/h. 

 

4. Ainda sobre a direção defensiva, assinale a alternativa incorreta: 
a) Faróis queimados, em mau estado de conservação ou 

desalinhados reduzem a visibilidade panorâmica. 
b) A finalidade da suspensão é controlar a estabilidade, 

trepidação, oscilação e flutuação das rodas em contato com 
as irregularidades do piso. 

c) É necessário encher a água do sistema limpador de para-brisa 
de doze em doze meses. 

d) Pneus murchos têm sua vida útil diminuída, prejudicam a 
estabilidade, aumentam o consumo de combustível e 
reduzem aderência me piso com água. 
 

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

 

6. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Dê a preferência. 
b) Passagem obrigatória. 
c) Circulação exclusiva de ônibus. 
d) Veículos lentos, permaneçam à direita. 

 
 
 
 
 
 

7. Sobre as regras gerais de circulação, analise as afirmações abaixo 
e aponte a alternativa correta: 

I. No caso de rotatória, terá preferência de passagem o 
veículo que já 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. 

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

 

8. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Uso obrigatório de correntes. 
b) Sentido circular obrigatório. 
c) Parada obrigatória. 
d) Estacionamento regulamentado. 

 

9. Atirar do veículo substâncias ou abandonar na via objetos ou 
substância é uma infração de trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

10. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Obras. 
b) Projeção de cascalho. 
c) Área com desmoronamento. 
d) Vento lateral. 

 

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

 

12. Sobre o extintor do veículo, analise as afirmativas abaixo e aponte 
a alternativa correta: 

I. O indicador de pressão do extintor de incêndio não pode 
estar na faixa vermelha. Após o uso, deve-se trocá-lo 
imediatamente. 

II. Deve estar visível a marca de conformidade do INMETRO, 
em selo autoadesivo ou impresso no corpo do cilindro. 

III. Os prazos de garantia, durabilidade e teste hidrostático não 
podem estar vencidos. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas II está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 
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13. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de 
transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência 
ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher alguns 
requisitos, exceto: 
a) Ser maior de dezoito anos. 
b) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou 

ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze 
meses. 

c) Estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria B ou no 
mínimo há um ano na categoria C quando pretender 
habilitar-se na categoria D e no mínimo há um ano na 
categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. 

d) Ser aprovado em curso especializado e em curso de 
treinamento de prática veicular em situação de risco, nos 
termos da normatização do CONTRAN. 
 

14. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Depressão. 
b) Passagem de nível sem barreira. 
c) Comprimento limitado. 
d) Ponte móvel. 

 

15. Via caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, 
destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas: 
a) Via de trânsito rápido. 
b) Via arterial. 
c) Via coletora. 
d) Via local. 

 

16. Sabe-se que toda infração é passível de uma penalidade, 
entretanto, algumas infrações além de penalidade tem uma 
consequência administrativa. Assim, indique a alternativa em que 
não há uma dessas medidas: 
a) Remoção do veículo. 
b) Retenção do veículo. 
c) Recolhimento do certificado de licenciamento. 
d) Apreensão dos pneus do veículo. 

 

17. A infração classificada como média gera no prontuário do 
condutor: 
a) 4 pontos. 
b) 5 pontos. 
c) 6 pontos. 
d) 7 pontos. 

 

18. Sobre a direção defensiva, analise as afirmações abaixo e aponte a 
alternativa correta: 

I. As condições adversas, que podem causar acidentes de 
trânsito, são: luz, tempo, via, trânsito, veículo e motorista. 

II. Ao dirigir à noite, evite usar óculos com lentes escurecidas. 
III. Ao dirigir com chuva, é aconselhável que evite fazer 

ultrapassagens. 
IV. Dentre os fatores que contribuem para o fenômeno da 

aquaplanagem tem-se pneus calibrados e alta velocidade. 
a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 

 
 

19. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Início de mão dupla. 
b) Ponte móvel. 
c) Pista dividida. 
d) Sentido único. 

 

20. Em relação aos freios do veículo, analise as afirmações abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. As principais razões de perda da eficiência dos freios são 
nível de fluido baixo, vazamento de fluido e pastilhas, lonas 
e discos gastos. 

II. As lonas de freio duram entre 25.000 e 40.000 Km. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

21. Para uma direção defensiva adequada, é essencial que o motorista 
tenha uma postura correta ao dirigir. Assim, é necessário que ele, 
exceto: 
a) Dirija com os braços e pernas ligeiramente dobrados, 

evitando tensão. 
b) Apoie bem mo corpo no assento e no encosto do banco, o 

mais próximo possível de 90°. 
c) Mantenha sempre os pés, bem como os calcanhares 

apoiados nos pedais do veículo, inclusive quando não estiver 
utilizando determinado pedal. 

d) Utilize calçados que fiquem bem fixos aos pés. 
 

22. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Cruzamento de vias. 
b) Junções sucessivas contrárias. 
c) Passagem de nível com barreira. 
d) Rua sem saída. 

 

23. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência é considerado infração de 
trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

24. 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, é uma infração: 
a) Gravíssima. 
b) Grave. 
c) Média. 
d) Leve. 
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25. Estacionar seu veículo em locais e horários proibidos pela 
sinalização é uma infração: 
a) Gravíssima. 
b) Grave. 
c) Média. 
d) Leve. 

 

26. Em relação ao meio ambiente e cidadania, analise as afirmações 
abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Não carregar excesso de peso não é uma das formas de 
reduzir a poluição atmosférica e, portanto, não interfere no 
meio ambiente. 

II. Entulhos devem ser transportados para locais próprios e, 
portanto, não devem ser jogados nas vias, nos terrenos 
baldios ou na vegetação à margem das rodovias. 

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

 

27. Quantos pontos são necessários no prontuário do condutor para 
ter sua CNH suspensa? 
a) 21. 
b) 20. 
c) 19 
d) 17. 

 

28. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Cruz de Santo André. 
b) Aeroporto. 
c) Estreitamento de pista ao centro. 
d) Declive acentuado. 

 

29. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial é uma infração 
de trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

30. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Proibido retornar. 
b) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para 

a direita. 
c) Proibido virar à direita. 
d) Siga em frente. 

 

Analise um fragmento do texto “O Bolsa Imigração” e responda as 
questões de 31 a 34: 
 
(...) 
Enviar alguém para estudar no exterior custa caro. O valor varia de 
acordo com o país, o curso e a duração do plano de estudos. Uma 
estimativa feita pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior) para os próximos anos mostra uma média 

anual de gastos de cerca de R$ 40 mil para cada doutor forjado fora 
do país. É quase o dobro do custo da formação em território nacional. 
Para garantir que esse investimento volte para o Brasil, exigem-se 
duas coisas: que o pesquisador conclua seus estudos e que, logo 
depois do curso, retorne ao Brasil e permaneça no país por um tempo 
correspondente à bolsa. Se alguma das duas contrapartidas não é 
cumprida, abre-se um processo administrativo que geralmente 
envolve novas negociações com o bolsista. A prioridade das agências 
é resolver o assunto nessa instância. Caso não haja acordo, o caso é 
encaminhado ao TCU (Tribunal de Contas da União). Por enquanto, 
são essas as providências ao alcance do Estado. O histórico dos 
processos em andamento, porém, prova que isso não tem sido 
suficiente para garantir a devolução do dinheiro. Na Capes isso nunca 
ocorreu. O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) não divulgou essa informação.  
(...) 
[Fonte: Revista Época, adaptado, 11/07/2011]. 
 

31. De acordo com o texto pode-se afirmar: 
a) Que possibilitar uma bolsa de estudos fora do país custa caro. 
b) Que possibilitar uma bolsa de estudos fora do país custa 

barato. 
c) Que é impossível conseguir uma bolsa de estudos fora do 

país. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

32. O custo da formação de um profissional fora do país: 
a) É menor do que no Brasil. 
b) É quase o dobro do que no Brasil. 
c) É 30% mais caro que no Brasil. 
d) É 80 % mais caro que no Brasil. 

 

33. Assinale a alternativa correta sobre o texto: 
a) A maioria dos pesquisadores que vai estudar fora do Brasil 

através de bolsas de estudos não volta. 
b) O pesquisador que ganha bolsa de estudos deverá concluir os 

estudos e, ao retornar ao Brasil, logo depois do curso, 
permanecer aqui pelo tempo da bolsa de estudos. 

c) O pesquisador que ganhou a bolsa de estudos, após concluir 
os estudos, poderá permanecer fora do país pelo mesmo 
tempo de duração da bolsa. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

34. Se ao final da bolsa de estudos o pesquisador permanecer fora do 
país: 
a) Abrir-se-á um processo administrativo. 
b) Tanto a Capes quanto o CNPq resolverão esse incidente na 

Justiça. 
c) Os casos são tão raros, que não foi tomada nenhuma 

providência. 
d) Não há problema algum. 

 

35. Assinale a alternativa em que a palavra está escrita de forma 
incorreta: 
a) Engolir. 
b) Cortume. 
c) Botequim. 
d) Goela. 

 

36. Ao dizer que esta peça é obsoleta, Julio quer dizer que: 
a) Ela é essencial. 
b) Ela é moderna. 
c) Ela é antiquada. 
d) Ela é rara. 
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37. Aponte a alternativa que possui uma palavra escrita de forma 
errônea: 
a) Deixamos as toalhas no quintal. 
b) Os camarões estão descongelando dentro da pia. 
c) Os animais domésticos são extremamente dóceis. 
d) O ino brasileiro é muito bonito. 

 

38. Aponte a palavra escrita de forma incorreta: 
a) Exclamar. 
b) Excursão. 
c) Expedição. 
d) Extagnado. 

 

39. Aponte o antônimo da palavra melindroso: 
a) Ingênuo. 
b) Delicado. 
c) Suscetível. 
d) Insensível. 

 

40. A lacuna deve ser preenchida com J em: 
a) Man_ericão. 
b) Rabu_ento. 
c) _ilete. 
d) _ibi. 

 

41. Analise as palavras abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Emissão. 

II. Organização. 
III. Satisfassão. 

a) I, II e III estão escritas de forma correta. 
b) Apenas I e II estão escritas de forma correta. 
c) Apenas II e III estão escritas de forma correta. 
d) Apenas III está escrita de forma correta. 

 

42. Analise a notícia abaixo: 
“(...) A confusão interrompeu a leitura das últimas notas das 
escolas de samba do Carnaval de São Paulo, no Anhembi (zona 
norte), na tarde desta terça-feira (21). Tudo começou quando um 
integrante de escola de samba invadiu a área onde as notas 
eram lidas, agrediu o locutor com um chute, pegou e rasgou os 
envelopes com as notas. A confusão se espalhou, e a apuração 
terminou em vandalismo. 
Após o tumulto dentro do Anhembi, onde ocorria a apuração, 
torcedores invadiram parte da pista da marginal Tietê. Um carro 
alegórico foi queimado na dispersão do sambódromo, onde 
estavam as alegorias usadas nos desfiles (...).  
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/ 
Mesmo com todo esse tumulto, em protesto às altas notas 
recebidas pela escola, sagrou-se campeã do Carnaval de São 
Paulo: 
a) Camisa Verde e Branco. 
b) Vai-Vai. 
c) Mocidade Alegre. 
d) Gaviões da Fiel. 
 

43. Dentre as capitais brasileiras abaixo, aponte a que se localiza na 
Região Sudeste do Brasil: 
a) Belo Horizonte. 
b) Rio Branco. 
c) Fortaleza. 
d) Porto Alegre. 

 
 
 
 

44. Uma caixa d´água retangular com medidas 3,5 m de comprimento 
por 2,4 m de largura e 1,2 m de altura, tem capacidade de: 
a) 7,1 m³. 
b) 10,08 m³. 
c) 16,54 m³. 
d) 18,02 m³. 

 

45. Quantos gramas possui 1 quilo? 
a) 10.000 g. 
b) 1.000 g. 
c) 100 g. 
d) 10 g. 

 

46. Em uma corrida automobilística já foram efetuadas 7 voltas de um 
percurso total de 540 km. Sabendo que cada volta tem 60 km, 
quantos metros faltam para percorrer? 
a) 1.200.000 m. 
b) 120.000 m. 
c) 12.000 m. 
d) 1.200 m. 

 
47. Uma empresa de tachas tem que embalar 12.096 tachas. Sabendo 

que em cada caixa são colocadas 8 dúzias. Quantas caixas serão 
necessárias para embalar todas as tachas? 
a) 138. 
b) 126. 
c) 142. 
d) 154. 

 
48. Comprei uma geladeira por R$ 1.280,00. Dei R$ 230,00 de entrada 

e o restante vou pagar em 14 prestações mensais de: 
a) R$ 75,00. 
b) R$ 82,00. 
c) R$ 93,00. 
d) R$ 68,00. 

 
49. Um caderno, uma caneta e uma borracha custaram juntos            

R$ 12,50. O caderno custou R$ 7,00, a caneta e a borracha 
custaram o mesmo preço, que foi: 
a) R$ 1,55. 
b) R$ 2,75. 
c) R$ 2,55. 
d) R$ 1,75. 

 
50. Um terreno retangular de 43 m de comprimento e 12 m de largura 

tem um portão que ocupa a centésima parte do seu perímetro. 
Quantos metros de muro há ao redor desse terreno? 
a) 54,45 m. 
b) 100 m. 
c) 108,9 m. 
d) 99 m. 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1051692-carro-alegorico-e-incendiado-em-sp-apos-confusao-em-apuracao-do-carnaval.shtml



