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1. A placa de sinalização abaixo representa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Loja de ferragens. 
b) Medição de veículos longos 
c) Serviço Mecânico, 
d) Área cercada a frente. 

 

2. A infração leve gera no prontuário do condutor: 
a) Três pontos. 
b) Quatro pontos. 
c) Sete pontos. 
d) Nove pontos. 

 

3. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. A velocidade do veículo automotor mínima não poderá ser 

inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, 
respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via.  

II. É obrigatório o uso do cinto de segurança para o apenas 
para o condutor, porém, o Código de trânsito Brasileiro 
aconselha os passageiros a usarem também. 

a) Apenas a afirmação I está correta. 
b) Ambas as afirmações estão corretas. 
c) Nenhuma afirmação está correta. 
d) Apenas a afirmação II está correta. 

 

4. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos 
opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar 
operação de ultrapassagem: 
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. 

 

5.  A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 
 
 
 
 
 
 

a) Estacionamento de veículos não motorizados. 
b) Exposição de bicicletas. 
c) Circulação exclusiva de bicicletas. 
d) Local de descanso para ciclistas. 

 

6. Indique a conduta que NÃO deve ser realizada no caso de fumaça 
produzida por queimadas à margem da via: 
a) Fechar os vidros. 
b) Reduzir a velocidade. 
c) Ligar a luz alta do farol. 
d) Redobrar a atenção. 

 
 
 
 
 
 

7. Analise as seguintes afirmações: 
I. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 

substâncias é considerado infração média. 
II. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de 

trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes é 
considerado infração grave. 

 Sobre essas afirmações podemos dizer que: 
a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 
c) Somente a afirmação I está incorreta. 
d) Somente a afirmação II está incorreta. 

 

8. Para conduzir veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou 
sem carro lateral, o candidato deve habilitar-se na: 
a) Categoria B. 
b) Categoria C. 
c) Categoria A. 
d) Categoria. E. 

 

9. A placa de regulamentação assinala ao condutor: 
 
 
 
 
 
 

a) Que é proibido à parada e estacionamento do veículo. 
b) A presença de uma repartição alfandegária, onde a parada é 

obrigatória. 
c) A obrigatoriedade de dar a preferência de passagem ao 

veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar, 
devendo para tanto reduzir a velocidade ou parar o veículo, 
se necessário. 

d) Que a via de sentido único de circulação passa a ser sentido 
duplo, após o ponto em que o sinal estiver colocado. 
 

10. Aponte a alternativa que NÃO possui uma postura correta do 
condutor do veículo: 
a) Dirigir com os braços e pernas ligeiramente dobrados, 

evitando tensões. 
b) Ajustar o encosto de cabeça de acordo com a altura dos 

ocupantes do veículo, de preferência na altura dos olhos. 
c) Colocar o cinto de segurança. 
d) Utilizar chinelos para que os pés possam respirar 

corretamente. 
 

11. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas abaixo: 
“O exame para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B só poderá ser prestado pelo candidato penalmente 
imputável, _______________, possuir carteira de identidade ou 
equivalente e ter completado _______________.” 
a) Possuir veículo automotor – dezoito anos. 
b) Ser brasileiro nato – dezessete anos. 
c) Saber ler e escrever - dezoito anos. 
d) Possuir autorização dos pais – dezesseis anos. 
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12. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas abaixo. 
A velocidade máxima permitida nas _____________, onde não 
existir sinalização regulamentadora será de __________ 
quilômetros por hora, obedecidas as características técnicas e as 
condições de trânsito. 
a) Vias coletoras urbanas – quarenta. 
b) Vias locais urbanas – cento e vinte. 
c) Rodovias rurais – cento e dez. 
d) Estradas – sessenta. 

 

13. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 
 
 
 
 
 

a) Vale. 
b) Pista com buracos. 
c) Depressão. 
d) Lombadas. 
 

14. Qual das infrações abaixo corresponde a uma infração gravíssima? 
a) Dirigir veículo automotor com a validade da Carteira Nacional 

de Habilitação vencida a mais de trinta dias. 
b) Estacionar o veículo automotor nos acostamentos, salvo 

motivo de força maior. 
c) Conduzir o veículo automotor com defeito no sistema de 

iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas. 
d) Deixar de reduzir a velocidade do veículo automotor de 

forma compatível com a segurança do trânsito em declive. 
 

15. Entregar a direção do veículo automotor à pessoa que não possua 
Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir: 
a) É considerada infração grave. 
b) É considerada infração média. 
c) É considerada infração gravíssima. 
d) Não é considerada infração. 

 

16. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 
 
 
 
 
 
 

a) Sentido Proibido. 
b) Rua sem saída. 
c) Proibido mudar de faixa. 
d) Proibido retornar à esquerda. 
 

17.  Compõe o Sistema Nacional de Trânsito, exceto: 
a) Conselhos Estaduais de Trânsito. 
b) Polícia Rodoviária Federal. 
c) Conselho de Transparência no Trânsito. 
d) Conselho Nacional de Trânsito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui 

dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional 
de Trânsito.  

II. O condutor deverá, somente durante o período noturno, ter 
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 
indispensáveis à segurança do trânsito.  

III. O condutor poderá fazer uso da buzina em qualquer 
situação em que deseje chamar a atenção. 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva I está correta. 
d) Apenas a assertiva III está correta. 

 

19. Qual das placas sinalizatórias de trânsito abaixo corresponde a 
uma sinalização de advertência? 

 
 

a)  
 
 
 
 
 

b)  
 
 
 
 
 
 

c)  
 
 
 
 
 
 

d)  
 
 
 
 

20. Uma infração média é penalizada com a soma de quantos pontos 
no prontuário do condutor? 
a) 4 
b) 3  
c) 2 
d) As infrações só começam a receber pontuações a partir da 

grave.  
 

21. Dirigir veículo automotor como braço do lado de fora: 
a) É considerada infração leve. 
b) É considerada infração grave. 
c) Não é considerada infração. 
d) É considerada infração média. 
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22. Analise a afirmativa abaixo e assinale a resposta correta: 
Transportar crianças em veículo automotor observando as 
normas de segurança especiais estabelecidas no Código de 
Trânsito Brasileiro gera o mesmo tipo de infração dirigir 
ameaçando pedestres que estejam atravessando a via pública. 
a) A afirmação encontra-se correta, pois ambas as condutas 

geram infrações gravíssimas. 
b) A afirmação encontra-se incorreta, pois se tratam de 

condutas que geram infrações grave e gravíssima, 
respectivamente. 

c) A afirmação encontra-se correta, pois ambas as condutas 
geram infrações médias. 

d) A afirmação encontra-se incorreta, pois a primeira conduta 
não é considerada infração e a segunda é considerada 
infração gravíssima. 

 

23. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação 
abaixo:  
Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o 
propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela 
faixa da esquerda, ______________________________. 
a) Deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. 
b) Manter-se na qual está circulando, sem acelerar a marcha. 
c) Acelerar cada vez mais a marcha a fim de impossibilitar a 

ultrapassagem. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

24. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 
 
 
 
 
 
 

a) Região montanhosa. 
b) Pista escorregadia. 
c) Área com desmoronamento. 
d) Projeção de casacalho. 

 

25.  Qual das alternativas abaixo corresponde a uma correta 
manutenção preventiva para manter o veículo em condições 
seguras? 
a) Cerificar-se que as palhetas do limpador de para-brisa 

estejam ressecadas. 
b) Verificar a água do sistema limpador de para-brisa. 
c) Procurar certificar-se de que o celular esta em uma distancia 

atingível para o caso de uma eventual chamada que necessite 
ser atendida enquanto estiver dirigindo. 

d) Todas as alternativas correspondem a corretas manutenções 
preventivas.  
 

26. Qual a velocidade máxima permitida nas vias urbanas de trânsito 
rápido onde não houver sinalização regulamentadora? 
a) 110 Km/h. 
b) 120 Km/h. 
c) 90 Km/h. 
d) 80 Km/h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

27. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 
 
 
 
 
 
 
a) Aeroporto. 
b) Carga e descarga. 
c) Proibido trafego aéreo. 
d) Atrativos turísticos. 

 

28. Assinale a alternativa que representa um equipamento obrigatório 
de veículos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN: 
a) Radio e sistema de som. 
b) Conta giros do motor para todos os tipos de veículos 

automotores. 
c) Espelho dentro do para-sol. 
d) Encosto de cabeça para todos os tipos de veículos 

automotores. 
 

29. A placa de sinalização abaixo indica: 
 
 
 
 
 
 

a) Proibido trânsito de pedestres. 
b) Área escolar. 
c) Proibido trânsito. 
d) Ponto de ônibus. 

 

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

 

31. Há uma palavra oxítona em: 
a) Têxtil. 
b) Vermífugo. 
c) Refém. 
d) Blusa. 

 

32. Aponte a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com 
CH: 
a) En_oval. 
b) En_ada. 
c) _iqueiro. 
d) Abaca_i. 

 

33. Indique a alternativa em que o termo em destaque está escrito de 
forma correta: 
a) O braço dele foi enjessado. 
b) Ele ficou lindo com aquele trage. 
c) O cachorro se escondeu na garajem. 
d) Vamos à agência de viagem? 
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34. A lacuna deve ser preenchida com a letra E: 
a) Crân_o. 
b) S_ri. 
c) Confet_. 
d) C_mento. 

 

35. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Há diversos balãos no clube de campo. 

II. Nas próximas eleições, vote consciente. 
a) Apenas em I a palavra em destaque está flexionada 

corretamente. 
b) Apenas em II a palavra em destaque está flexionada 

corretamente. 
c) Em I e em II as palavras em destaque estão flexionadas 

corretamente. 
d) Em I e em II as palavras em destaque estão flexionadas 

incorretamente. 
 

36. Aponte, dentre as palavras abaixo, aquela escrita de forma 
correta: 
a) Cereja. 
b) Mangericão. 
c) Jilete. 
d) Beringela. 

 

37. Indique a alternativa em que o substantivo composto está escrito 
de forma incorreta: 
a) Obras-primas. 
b) Salários-família. 
c) Recos-recos. 
d) Bananas-maçã. 

 

38. Indique a alternativa em que o termo em destaque está no grau 
aumentativo: 
a) Vou fazer um trabalho sobre a guerrilha. 
b) O restaurante famoso fica naquela viela. 
c) Esse moleque é um bobalhão! 
d) Hoje está chuviscando. 

 

39. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Amor de mãe = amor maternal. 
b) Dor de intestino = dor entérica. 
c) Problema de voz = problema vocal. 
d) Flor do campo = flor caprina. 

 

40. Fernando está muito entusiasmado com seu novo emprego. A 
frase mantém o mesmo sentido, se o termo em destaque for 
substituído por: 
a) Alegre. 
b) Preocupado. 
c) Envergonhado. 
d) Metido. 

 

41. Indique a alternativa em que a divisão silábica está incorreta: 
a) Ma-li-g-no. 
b) I-do-so. 
c) Per-na. 
d) Ca-ju. 

 

42. Aponte a alternativa que possui uma palavra trissílaba: 
a) Reis. 
b) Responsabilidade. 
c) Ouvido. 
d) Fronha. 

43. A capital do Estado de Minas Gerais é: 
a) Curitiba. 
b) Uberaba. 
c) Lavras. 
d) Belo Horizonte. 

 

44. Em uma cidade há 72.000 eleitores. Se na ultima eleição     deles 

não votaram, quantos eleitores compareceram às urnas? 
a) 28.800. 
b) 54.200. 
c) 36.800. 
d) 43.200. 

 

45. De um rolo de arame com 9,2 dam gastaram-se 14 m e o restante 
dividiu-se em 12 pedaços. Qual é a medida de cada pedaço de 
arame? 
a) 75,5 metros. 
b) 6,5 metros. 
c) 7, 55 metros. 
d) 65 metros. 

 

46. Um ônibus percorreu     de uma estrada de 120,6 km. Quantos 

metros faltam para percorrer? 
a) 93.800 metros. 
b) 76.400 metros. 
c) 26.800 metros. 
d) 42.400 metros. 

 

47. Luciana foi a uma lanchonete e comeu um lanche de R$ 12,80, um 
refrigerante de R$ 2,15 e tomou um sorvete de R$ 8,40. Se pagou 
com duas notas de R$ 20,00, quanto recebeu de troco? 
a) R$ 28,75. 
b) R$ 16,65. 
c) R$ 18,75. 
d) R$ 17,65. 

 

48. Se a largura de um tanque mede 1,52 metros, o comprimento é 
3,5 metros e a altura é 4 metros, qual é o volume? 
a) 21.280 m³. 
b) 2.128 m³. 
c) 212,8 m³. 
d) 21,28 m³. 

 

49. Em um jardim foi reservado um canteiro na forma de triângulo 
com 2,8 metros de base e 2,5 metros de altura para plantar certa 
flor. Qual é a área desse canteiro? 
a) 4,1 m². 
b) 3,8 m². 
c) 4,6 m². 
d) 3,5 m². 

 

50. Uma conta de água de um prédio acusa um gasto de 68 m³ em 
certo mês. A quantidade de água gasta foi: 
a) 68 ℓ. 
b) 680 ℓ. 
c) 6.800 ℓ. 
d) 68.000 ℓ. 

 
 

 
 




