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1. 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. 

 

2. A placa de regulamentação abaixo indica: 

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

 

3. Complete a lacuna. 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) Dois anos. 
d) Três anos. 

 

4. 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. 

 

5. A placa de sinalização abaixo indica: 

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

 

6. 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. 

 

7. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 
 
 
 
 
 
 
 

a) Abastecimento. 
b) Serviço Mecânico. 
c) Informação Turística. 
d) Sanitários. 

 

8. Sobre a legislação de trânsito, analise as afirmativas abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, 
de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e as 
ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre 
circulação, estacionamento e parada (local da prestação de 
serviço), quando em serviços de urgência e com seus 
dispositivos sonoros e luminosos acionados. 

II. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas 
será feito no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de 
rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio). 

III. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um 
veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá 
ser acionado de imediato as luzes de advertência (pisca - 
alerta) providenciando a colocação do triângulo de 
sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 
30 (trinta) metros da parte traseira do veículo. 

IV. O cinto de segurança que proporciona maior eficácia e 
segurança é o de três pontos. 

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

 

9. A placa abaixo representa: 
 
 
 
 
 

a) Sentido de circulação da via da pista. 
b) Proibido retornar à esquerda. 
c) Proibido virar à esquerda. 
d) Pedestre, ande pela direita. 

 

10. Complete as lacunas abaixo e indique a alternativa correta: 
Quando não existir sinalização regulamentadora, a velocidade 
máxima permitida nas rodovias é de ________ para automóveis, 
caminhonetas e motocicletas e ______ para ônibus e micro-
ônibus. 

 
a) 110 Km/h; 90 Km/h. 
b) 120 km/h; 80 Km/h. 
c) 110 Km/h; 70 Km/h. 
d) 90 Km/h; 70 Km/h. 

 

11. A figura abaixo representa: 
 
 
 
 
 

a) Estacionamento regulamentado. 
b) Proibido estacionar. 
c) Proibido parar e estacionar. 
d) Proibido parar. 

 

12. Complete a lacuna da afirmação abaixo: 
Crianças menores de _______ anos ou que não tenham condições 
de cuidar de sua segurança, não podem ser transportadas em 
motocicletas, motonetas, ciclomotores e quadricíclos. 
a) 04 (quatro). 
b) 05 (cinco). 
c) 07 (sete). 
d) 12 (doze). 
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13. Uma multa gravíssima gera quantos pontos no prontuário do 
condutor do veículo? 
a) 4. 
b) 5. 
c) 7. 
d) 9. 

 

14. Trata-se de correta manutenção preventiva para manter o veículo 
em condições seguras, exceto: 
a) Verificar o nível do reservatório de água do radiador. 
b) Deixar as palhetas do limpador de para-brisas ressecadas, 

pois do contrário, podem atrapalhar a visão do motorista. 
c) Verificar nos reservatórios o nível de óleo de freio, do motor 

e direção hidráulica conforme manual do proprietário. 
d) Testar lanternas dianteiras e traseiras, luzes indicativas de 

direção, luzes de freio e luzes de ré. 
 

15. Durante uma viagem Lia e Maria atiraram de seu veículo duas 
latas de refrigerantes vazias e um saco cheio de lenço de papel. 
Assim, Lia e Maria: 
a) Não cometeram nenhuma infração de trânsito, apenas 

agiram em desrespeito ao meio ambiente. 
b) Cometeram uma infração de trânsito leve. 
c) Cometeram uma infração de trânsito média. 
d) Cometeram uma infração de trânsito grave. 

 

16. Trata-se do órgão máximo executivo dos Estados e do Distrito 
Federal, com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais de 
sua sede: 
a) DENATRAN. 
b) DETRAN. 
c) JARIS. 
d) CIRETRAN. 

 

17. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Projeção de cascalho. 
b) Pista irregular. 
c) Saliência ou lombada. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

18. O motorista pode contribuir para a preservação do meio 
ambiente, por isso deve: 
a) Regular e fazer a manutenção periódica de seu motor. 
b) Acelerar quando o veículo estiver parado. 
c) Carregar excesso de peso. 
d) Reduzir constantemente a marcha. 

 

19. Se em uma via de trânsito de rápido não houver sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima será de: 
a) 110 Km/h. 
b) 90 Km/h. 
c) 80 km/h. 
d) 60 Km/h. 

 
 
 
 
 
 
 

20.    A figura abaixo trata de qual placa de regulamentação? 
 
 
  
 
 

a) Proibido retornar à esquerda. 
b) Proibido parar e estacionar. 
c) Proibido virar à esquerda. 
d) Vire à esquerda. 

 

21. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Sentido duplo. 
b) Bifurcação em “T”. 
c) Pista dividida. 
d) Estreitamento de pista ao centro. 

 

22. Sobre os Primeiros Socorros no caso de acidente de trânsito, 
analise a alternativa incorreta: 
a) O desmaio é a perda momentânea de sentidos e tem como 

sintomas inconsciência, suor abundante, pulso e respiração 
fracos. 

b) Fumaça escura, densa, com cheiro forte é princípio de 
incêndio. 

c) Se a vítima estiver inconsciente, mas respirando, deverá ser 
colocada de costas para evitar asfixia. 

d) No caso de hemorragia na boca, a vítima deverá ficar 
sentada, com a cabeça para frente e inclinada para o lado 
lesado. 
 

23. Transitar com veículo com lotação excedente: 
a) É uma infração grave. 
b) É uma infração média. 
c) É uma infração leve. 
d) Não é uma infração. 

 

24. Uma manutenção periódica do veículo é essencial para mantê-lo 
em condições seguras. Assim, assinale a alternativa incorreta: 
a) O reservatório de água do radiador deve estar sempre 

completo. 
b) Os pneus devem ser calibrados constantemente. 
c) Vazamento de fluido é um indicativo da perda da eficiência 

dos freios.  
d) As alternativas “a” e “c” estão incorretas. 

 

25. Sobre as condições adversas de tempo ou clima, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) No caso de chuva, reduza a velocidade e redobre a atenção. 
b) Aquaplanagem significa dirigir sobre uma fina camada de 

água, o que indica que os pneus não estão em contato com a 
superfície do pavimento.  

c) Em caso de neblina ou cerração utilize o farol alto porque ele 
reflete a luz nas partículas de água, e aumenta ainda mais a 
visibilidade. 

d) Em caso de fumaça proveniente de queimadas à margem das 
vias, feche os vidros, reduza à velocidade e redobre a 
atenção. 
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26. A placa de regulamentação abaixo corresponde: 

 
 

a) Circulação exclusiva de caminhões. 
b) Circulação exclusiva de ciclistas. 
c) Proibido trânsito de ônibus. 
d) Ônibus caminhões e veículos de grande porte mantenham-se 

à esquerda. 
 

27. A infração leve gera: 
a) 02 pontos no prontuário do condutor. 
b) 03 pontos no prontuário do condutor. 
c) 05 pontos no prontuário do condutor. 
d) 07 pontos no prontuário do condutor. 

 

28. A placa abaixo representa: 

 
a) Sentido de circulação na rotatória. 
b) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a 

esquerda. 
c) Duplo sentido de circulação. 
d) Circulação exclusiva de bicicletas. 

 

29. Para conduzir veículos motorizados, de duas ou três rodas, com ou 
sem carro lateral, o condutor deverá estar habilitado: 
a) Na categoria A. 
b) Na categoria B. 
c) Na categoria C. 
d) Na categoria D. 

 

30. Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente 
licenciado : 
a) Não gera infração. 
b) Gera infração leve. 
c) Gera infração grave. 
d) Gera infração gravíssima. 

 

31. A palavra está escrita incorretamente: 
a) Refúgio. 
b) Garagem. 
c) Malandragem. 
d) Gibóia. 

 

32. Indique a alternativa em que a divisão silábica está incorreta: 
a) A-d-vo-ga-do. 
b) A-tle-ta. 
c) Pla-ca. 
d) Bro-che. 

 

33. Aponte a alternativa em que a acentuação de todas as palavras 
está correta: 
a) Táxi, fanático, mágico, lâmpada. 
b) Taxí, fanático, mágico, lâmpada. 
c) Táxi, fanático, mágico, lámpada. 
d) Taxí, fanatíco, magicó, lâmpada. 

 
 
 
 

34. Indique a alternativa em que todas as palavras estão escritas 
corretamente: 
a) Lilás, maizena, azilo, giz. 
b) Liláz, maisena, asilo, gis. 
c) Lilás, maisena, asilo, giz. 
d) Liláz, maisena, azilo, giz. 

 

35. Todos os termos foram flexionados de forma devida em: 
a) Anões – bênçãos – alemãos – melãos. 
b) Anãos – bênçãos – alemães – melões. 
c) Anões – benções – alemãos – melões. 
d) Anãos – bênçãos – alemães – melãos. 

 

36. A palavra está escrita incorretamente em: 
a) Hoje. 
b) Hino. 
c) Haviso. 
d) Hastear. 

 

37. Todas as palavras estão escritas corretamente em: 
a) Externo – esclusivo – explosão – estenso. 
b) Esterno – esclusivo – esplosão – estenso. 
c) Externo – esclusivo – explosão – extenso. 
d) Externo – exclusivo – explosão – extenso. 

 

38. Assinale a alternativa que possui os substantivos coletivos 
correspondentes a um conjunto de: 
Lobos – vadios – porcos 
 
a) Alcateia – cambada – vara. 
b) Alcateia – esquadrilha – cáfila. 
c) Cavalaria – fato – vara. 
d) Junta – turma – matilha. 

 

39. Aponte a alternativa em que todos os termos estão escritos 
corretamente: 
a) Desleixo, chimpanzé, chuchu, faxina. 
b) Desleixo, ximpanzé, xuxu, faxina. 
c) Desleixo, chimpanzé, xuxu, fachina. 
d) Desleicho, chimpanzé, chuchu, fachina. 

 

40. Aponte a alternativa em que não há um substantivo no 
diminutivo: 
a) Eu bati minha moto na mureta. 
b) Ela ganhou uma estatueta de melhor artista. 
c) Após o almoço, meu avô sempre tira uma soneca. 
d) Aquele ricaço não sai do meu pé. 

 

41. Assinale a alternativa em que todos os termos estão grafados 
corretamente: 
a) Quadrília – mobília – empecilho – sandálha. 
b) Quadrilha – mobília – empecilho – sandália. 
c) Quadrilha – mobilha – empecílio – sandália. 
d) Quadrília – mobília – empecílio – sandália. 

 

42. Capital localizada na Região Nordeste do país: 
a) Rio de Janeiro. 
b) Porto Alegre. 
c) Palmas. 
d) Salvador. 

 
 
 
 




http://alcalino.net/placas/placa_R-38.html
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43. Cantor que faleceu neste último mês de fevereiro, famosos pelas 
suas composições com teor romântico e erótico: 
a) Frank Aguiar. 
b) Wando. 
c) Cauby Peixoto. 
d) Fábio Junior. 

 

44. Cláudio comprou duas dúzias de bananas, uma dezena de laranja 
e meia dezena de mamões. Quantas frutas Cláudio comprou? 
a) 39. 
b) 40. 
c) 37. 
d) 38. 

 

45. Luiza foi ao mercado com R$ 20,00 e comprou 2 latas de ervilha 
por R$ 1,10 cada uma e 3 latas de milho por R$ 1,70 cada uma. 
Quanto recebeu de troco? 
a) R$ 15,70. 
b) R$ 13,70. 
c) R$ 12,70. 
d) R$ 14,70. 

 

46.  Em uma chácara há 13 galinhas, 2 galos, 5 cabras e 2 vaquinhas. 
Quantas patas de animais há nessa chácara? 
a) 36. 
b) 58. 
c) 42. 
d) 64. 

 

47. Se uma maçã custa R$ 1,50 e uma peça R$ 1,30, quanto gastei se 
comprei 2 peras e 1 maçã? 
a) R$ 2,90. 
b) R$ 3,10. 
c) R$ 3,70. 
d) R$ 4,10. 

 

48. Qual é o resto em uma divisão onde o dividendo é 238, o divisor é 
19 e o quociente é 12? 
a) 11. 
b) 5. 
c) 10. 
d) 7. 

 

49. Em que ano Rita nasceu se ela se formou em 2.011 aos 25 anos de 
idade? 
a) 1.975. 
b) 1.986. 
c) 1.976. 
d) 1.996. 

 

50. Bruno e André tinham quantias iguais. Bruno deu R$ 23,00 à 
André. Qual é a diferença entre as quantias agora? 
a) R$ 46,00. 
b) R$ 11,50. 
c) R$ 18,00. 
d) R$ 23,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







