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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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01 - Assinale a opção em que as palavras se completam com a letra entre parênteses: 
a) gor_eia/ apo_eu ( j ). 
b) contor_ão/ mi_anga ( ç ). 
c) proe_a/ análi_e ( z ). 
d) en_ofre/ fa_ada ( x ) . 
 
02 - Assinale a frase em que há erro no emprego do pronome pessoal: 
a) Ela é contra eu estar aqui. 
b) O namoro acabou, nada mais há entre eu e ti. 
c) Júlio só pensa em si. 
d) A tia trouxe as crianças consigo. 
 
03 - Das frases abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente: 
a) Os candidatos, nervosos, esperavam o resultado. 
b) Nervosos, os candidatos esperavam o resultado. 
c) Os candidatos esperavam o resultado. 
d) Os candidatos, esperavam nervosos, o resultado. 
 
04 - Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
a) Já estou quites com o banco. 
b) Anexo enviamos uma foto. 
c) Nós continuávamos alerta. 
d) Não será permitida interferência de ninguém. 
 
05 - Observe as duas frases abaixo: 
              O jornal a que o empresário aludiu lhe fazia duras críticas. 
              Todos visam uma vida de paz.  
Quanto à regência verbal, pode-se dizer que: 
a) Só a primeira está certa. 
b) Só a segunda está certa. 
c) Ambas estão certas. 
d) Ambas estão erradas. 
 

06 - Um prêmio de 22 milhões da loteria federal deve ser dividido por um grupo de amigos. Ademar, o 
responsável por fazer a aposta pelo grupo, irá receber 1/8 do valor total do prêmio, sendo que doará 2% de sua 
parte para instituições de caridade. O valor a ser doado por Ademar é de: 
a) R$ 5000,00. 
b) R$ 5500,00. 
c) R$ 55000,00. 
d) R$ 55500,00. 
 
07 - Um muro com 2,5 m de altura e 40 m de comprimento foi construído por 4 trabalhadores, em 5 dias de 
trabalho. Respeitando-se o mesmo ritmo de trabalho, se o muro tivesse 3 m de altura e comprimento de 30 m, 
para ser construído em 6 dias seriam necessários: 
a) 2 trabalhadores. 
b) 3 trabalhadores. 
c) 4 trabalhadores. 
d) 5 trabalhadores. 
 
08 - A terça parte de 5, subtraída do quadrado de 3, tem como resultado: 
a) 22/3. 
b) 13/3. 
c) –22/3. 
d) –13/3. 
 

09 - O volume de água no interior de uma pirâmide quadrangular regular, com diagonal da base medindo  

dm, e altura de 0,5 m, é suficiente para encher: 
a) 10 recipientes com capacidade para 1,5 litro. 
b) 8 recipientes com capacidade para 2 litros. 
c) 6 recipientes com capacidade para 3 litros. 
d) 4 recipientes com capacidade para 5 litros. 
 
 
 






 3

10 - Wesley desenhou um triângulo ABC, retângulo em B, sendo a, b e c, as medidas do comprimento dos lados 
BC, AC e AB, respectivamente. Em relação a esse triângulo, ele escreveu: 
I - o lado b é o maior dos lados desse triângulo. 

II - se  = 40º, então  = 40º. 

III - se a = 5 cm, b = 13 cm e c = 12 cm, então a área desse triângulo é de 30 cm2. 
IV - se a = 3 cm e b = 4 cm, então c = 5 cm. 
Está correto o que se afirma: 
a) Apenas em I. 
b) Apenas em I e III. 
c) Apenas em II e IV. 
d) Apenas em IV. 
 

11 - As mulheres grávidas também devem utilizar o cinto de segurança, de preferência o de três pontos, com a 
faixa inferior passando _____________ ventre. 
Escolha a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
a) Por cima do. 
b) Por baixo do.  
c) No meio do. 
d) Sobre o. 
 
12 - Sobre a velocidade compatível com a segurança, indique a alternativa incorreta: 
a) A velocidade deve ser compatível com as condições locais. 
b) Velocidades baixas sempre são compatíveis em caso de aglomerações ou outras situações de risco.  
c) Mesmo que não existam fatores adversos, nunca exceder a velocidade máxima permitida. 
d) Todas alternativas estão corretas. 
 
13 - O veículo automotor produz, após a queima de combustíveis, um gás letal que mata por asfixia química, 
impedindo o oxigênio de chegar às células, este gás recebe o nome de: 
a) Gás carbônico. 
b) Dióxido de carbono. 
c) Monóxido de carbono.  
d) Aldeídos. 
 
14 - Em veículos automotores, qual a função do Manômetro? 
a) Indicar o nível de óleo do Cárter.  
b) Indicar quantos quilômetros o veículo percorreu desde a fabricação. 
c) Indicar a temperatura da água de arrefecimento do motor. 
d) Indicar a quantidade aproximada de combustível. 
 
15 - Em veículos automotores os painéis podem ser: 
a) Mecânicos e manuais. 
b) Elétricos e mecânicos. 
c) Eletrônicos e manuais. 
d) Eletromecânicos e eletrônicos.  
 
16 - Qual o melhor local no corpo para se verificar a pulsação? 
a) Na artéria pulmonar. 
b) No pescoço.  
c) Atrás do joelho. 
d) Em alguma veia saliente. 
 
17 - Em acidentados de trânsito a vítima que deverá receber primeiro os procedimentos de primeiros socorros, é 
a que estiver: 
a) Gritando, com muita dor. 
b) Sangrando muito. 
c) Respirando com muita dificuldade.  
d) Com muitas fraturas. 
 
18 - Quando o ferimento esguicha sangue no mesmo ritmo da pulsação. Ocorreu o corte de: 
a) Uma artéria.  
b) Um nervo. 
c) Um tendão.  
d) Uma veia. 
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19 - Qual a melhor definição de aquaplanagem? 
a) É a chuva acompanhada de pequenas pedras de gelo. 
b) Fenômeno no qual os pneus não conseguem remover a lâmina de água e, literalmente, perdem o contato com a pista.  
c) Não é uma situação climática, mas provoca falta de visibilidade semelhante à causada pela neblina. 
d) É considerada uma situação perigosa, pois contornos e cores ficam pouco definidos, o que torna mais difícil 
reconhecer objetos, avaliar corretamente distâncias e, principalmente, ver e ser visto. 
 
20 - Qual dos seguintes itens abaixo faz parte do sistema de direção em veículos automotores? 
I - Caixa de direção. 
II - Barra de direção. 
III - Câmbio de direção. 
IV - Mola de direção. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
21 - Qual das seguintes manobras é impunível à infração? 

 
a) A manobra 1 e a 4.  
b) A manobra 2 e a 3. 
c) Todas as manobras são corretas. 
d) Todas as manobras são erradas. 
 
22 - Os direitos e obrigações do cidadão no trânsito são claramente definidos no CTB – Código de Trânsito 
Brasileiro. Assinale a alternativa que não representa um direito do cidadão no trânsito: 
a) Transitar sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito.  
b) Utilizar vias seguras e sinalizadas. Em caso de sinalização deficiente ou inexistente, a autoridade com jurisdição 
sobre a via deve responder e ser responsabilizada. 
c) Sugerir alterações a qualquer artigo ou norma do CTB e receber resposta, bem como solicitar alterações em 
sinalização, fiscalização e equipamentos de segurança e ser atendido ou receber resposta. 
d) Cobrar das autoridades a educação para o trânsito que é prioridade definida pelo CTB. 
 
23 - Relacione a primeira com a segunda coluna. Colocando a ordem correta que limita a velocidade máxima 
para a via. 
I - Via Local.    (   ) 80 km/h. 
II - Via Coletora.   (   ) 60 km/h. 
III - Via Arterial.   (   ) 30 km/h. 
IV - Via de Trânsito Rápido.  (   ) 40 km/h. 
De cima para baixo a ordem correta é: 
a) II, I, III e IV. 
b) I, II, IV e III. 
c) IV, III, I e II.  
d) III, IV, II e I. 
 
24 - A validade máxima da CNH é de ____ anos para condutores de até ____ anos e de ___ anos para condutores 
acima de ____ anos, ou conforme laudo médico. Escolha a alternativa que preenche em ordem correta as lacunas 
deixadas: 
a) 3, 60, 2, 60.    c) 5, 65, 3, 65.  
b) 4, 60, 3, 60.    d) 5, 65, 4, 65. 
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25 - Em motocicletas é proibido transportar crianças menores de: 
a) Quatro anos. 
b) Sete anos.  
c) Nove anos. 
d) Dez anos. 
 
26 - Sobre restrições de uso de vias, identifique a alternativa incorreta: 
a) Os veículos motorizados não poderão trafegar nos passeios, calçadas ou acostamentos nem para entrar e sair de 
imóveis ou áreas de estacionamento.  
b) Em rodovias e estradas com acostamento, são permitidas somente as paradas de veículos com defeitos ou em 
emergências. 
c) O tráfego pelo acostamento é permitido somente quando a pista de rolamento estiver danificada, em obras ou 
bloqueada por acidentes. 
d) Em paradas temporárias, por motivo de emergência, o condutor deverá providenciar sinalização de advertência. 
 
27 - Relacionada a manobras e mudanças de direção, assinale a alternativa incorreta: 
a) Conversão à direita: sinalizar, diminuir a velocidade e aproximar-se o máximo possível do bordo direito da via, 
entrando na mão de direção correta. 
b) Conversão à esquerda em pista de mão única: sinalizar, diminuir a velocidade e aproximar-se o máximo possível do 
bordo direito da via, entrando na mão de direção correta.  
c) Conversão à esquerda, em pista de mão dupla, em vias SEM acostamento: sinalizar, diminuir a velocidade, 
aproximar-se do eixo central da pista, dar preferência aos veículos que transitam em sentido contrário, bem como a 
pedestres e ciclistas da lateral esquerda da via. 
d) Conversão à esquerda, em pista de mão dupla, em vias COM acostamento: sinalizar, diminuir a velocidade, parar no 
acostamento da direita e aguardar por condição favorável para concluir a manobra. 
 
28 - Em 1ª instância, não tendo feito defesa prévia, ou se esta for indeferida, o infrator receberá a imposição de 
penalidade, da qual poderá defender-se junto: 
a) Ao DETRAN. 
b) À Prefeitura. 
c) À Polícia Rodoviária Federal. 
d) À JARI.  
 
29 - Qual das seguintes infrações não gera uma penalidade de cinco pontos negativos no prontuário da CNH – 
Carteira Nacional de Habilitação do condutor infrator? 
a) Não utilizar cinto de segurança (condutor e passageiros). 
b) Dirigir com apenas uma das mãos, com fones de ouvido ou usando celular.  
c) Efetuar ultrapassagens pelo acostamento, em cruzamentos e passagens de nível. 
d) Seguir veículo de urgência e com prioridade de passagem. 
 

30 - Ao aproximar-se de um cruzamento você observa a seguinte placa , há ainda um semáforo na 
cor verde e um guarda de trânsito que lhe adverte com dois silvos breves. Você: 
a) Para.  
b) Segue. 
c) Vira à direita. 
d) Vira à esquerda. 
 

 







