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1. De acordo com o Código de Trânsito Nacional, a reciclagem do 
condutor infrator se realizará, exceto: 
a) Quando o condutor tiver três multas médias no seu 

prontuário. 
b) Quando suspenso do direito de dirigir. 
c) Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. 
d) Quando se envolver em acidente grave para o qual haja 

contribuído, independentemente de processo judicial. 
 

2. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Animais selvagens. 
b) Bonde. 
c) Máquina agrária. 
d) Ciclista. 

 

3. A suspensão de dirigir poderá prolongar-se pelo espaço de tempo 
de um mês a um ano, ou de seis meses a ________ se constatada 
a reincidência nos últimos doze meses. 
A lacuna acima se completa corretamente em: 
a) Dois anos. 
b) Um ano e seis meses. 
c) Três anos. 
d) Quatro anos. 

 

4. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Dê a preferência. 
b) Alfândega. 
c) Siga em frente. 
d) Passagem obrigatória. 

 

5. O condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou 
sem carro lateral, deverá estar habilitado na Categoria: 
a) A. 
b) B. 
c) C. 
d) D. 

 

6. Dirigir veículo com o braço de fora: 
a) Não é uma infração de trânsito. 
b) É uma infração de trânsito leve. 
c) É uma infração de trânsito média. 
d) É uma infração de trânsito grave. 

 

7. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Circulação exclusiva de ônibus. 
b) Proibido trânsito de bicicletas. 
c) Mão dupla. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

8. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos 
opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar 
operação de ultrapassagem: 
a) É uma infração de trânsito leve. 
b) É uma infração de trânsito média. 
c) É uma infração de trânsito grave. 
d) É uma infração de trânsito gravíssima. 

 

9. Sobre as condições de ultrapassagem, analise as afirmativas 
abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. No caso de rotatória, terá preferência de passagem o 
veículo que já estiver circulando por ela. 

II. Todo condutor, ao perceber que o outro veículo que o segue 
tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver 
circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa 
da direita, sem acelerar a marcha. 

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

 

10. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar 
de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da 
marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança 
de direção ou faixa de circulação é uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

11. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Pista dividida. 
b) Curva à esquerda. 
c) Cruzamento de vias. 
d) Estreitamento de pista ao centro 

 

12. Sobre o cinto de segurança, assinale a alternativa incorreta: 
a) Deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de segurança é 

uma infração de trânsito grave. 
b) Atualmente são utilizado três tipos de cinto de segurança: o 

sub-abdominal, o diagonal e o de três pontos.                    
c) O cinto que proporciona maior eficácia e segurança é o 

diagonal. 
d) Até dez anos de idade a criança deve estar sentada no banco 

de trás, com cinto de segurança. 
 

13. Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestre ou veículos, 
água ou detritos é uma infração de trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 
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14. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Velocidade máxima permitida. 
b) Parada obrigatória. 
c) Carga máxima permitida. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

15. As vias caracterizadas por interseções em nível, geralmente 
controladas por semáforo, com acessibilidade direta aos lotes 
lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito 
entre as regiões da cidade são: 
a) De trânsito rápido. 
b) Arteriais. 
c) Coletoras. 
d) Locais. 

 

16. Se em uma via urbana local não houver sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima será de: 
a) 80 Km/h. 
b) 60 Km/h. 
c) 40 Km/h. 
d) 30 Km/h. 

 

17. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Proibido trânsito de veículos automotores. 
b) Proibido parar. 
c) Proibido estacionar. 
d) Proibido parar e estacionar. 

 

18. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Projeção de cascalho. 
b) Pista escorregadia. 
c) Saliência ou lombada. 
d) Depressão. 

 

19. Analise as afirmativas abaixo: 
I. Nas vias não iluminadas o condutor deverá usar luz alta, 

exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. 
II. O condutor utilizará o pisca alerta, em imobilizações, 

situações de emergência ou quando a regulamentação da 
via assim o determinar. 

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

 
 
 
 
 

20. A infração de trânsito média gera no prontuário do condutor: 
a) Dois pontos. 
b) Três pontos. 
c) Quatro pontos. 
d) Cinco pontos. 

 

21. Estacionar o veículo ao lado de outro veículo, em fila dupla, é uma 
infração de trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

22. Sobre a direção defensiva, assinale a alternativa incorreta: 
a) Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alto 

de forma a perturbar a visão de outro condutor é uma 
infração de trânsito. 

b) À noite, evite usar óculos com lentes escurecidas. 
c) Com chuva, ligue a luz baixa do farol. 
d) Dentre os fatores que proporcionam a aquaplanagem, tem-se 

a velocidade baixa. 
 

23. Ainda sobre a direção defensiva, assinale a alternativa incorreta: 
a) Ao fazer uma curva, diminua a velocidade com antecedência, 

usando o freio e, se necessário, reduza a marcha. 
b) Nos declives, teste os freios e mantenha o câmbio engatado 

numa marcha reduzida durante a descida. 
c) É permitida a circulação de bicicletas nas calçadas de 

pedestres. 
d) Ultrapassar outro veículo pelo acostamento ou em 

interseções e passagens de nível é uma infração de trânsito. 
 

24. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Proibido mudar de faixa de trânsito. 
b) Proibido retornar. 
c) Sentido circular obrigatório. 
d) Passagem obrigatória. 

 

25. Usar buzina em locais e horários proibidos pela sinalização é uma 
infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

26. Acerca das condições adversas dos veículos, analise as afirmativas 
abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Pneus murchos prejudicam a estabilidade, aumentam o 
consumo de combustível e aumentam a aderência do piso 
com a água. 

II. O intuito da suspensão é controlar a estabilidade, 
trepidação, oscilação e flutuação das rodas em contato com 
as irregularidades do piso. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 
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27. 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. 

 

28. Aponte a alternativa que não possui uma medida de respeito ao 
meio ambiente: 
a) Calibrar periodicamente os pneus. 
b) Não carregar excesso de peso. 
c) Deixar o motor ligado em uma parada prolongada. 
d) Mantenha o escapamento e o silencioso em boas condições. 

 

29. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Sentido duplo. 
b) Ponte estreita. 
c) Estreitamento de pista. 
d) Via lateral à direita. 

 

30. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Sentido circular obrigatório. 
b) Proibido ultrapassar. 
c) Mão dupla. 
d) Circulação exclusiva de bicicletas. 

 
 

31. Eram nove e quinze da noite. 
Na oração acima o sujeito é: 
a) Indeterminado. 
b) Inexistente. 
c) “nove e quinze”. 
d) Oculto. 

 

32. Informei-lhes a quantidade de doces necessária. O termo em 
destaque se classifica como: 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Predicativo do sujeito. 

 

33. Papai, que nasceu rico, triplicou sua fortuna. A oração em 
destaque se classifica corretamente como: 
a) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
b) Oração coordenada. 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
d) Oração subordinada adverbial conformativa. 

 

34. Acerca da utilização do acento indicador da crase, analise as 
afirmativas abaixo: 

I. Os quadros à óleo são os mais caros do acervo. 
II. Fomos comprando os terrenos dia à dia. 

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

35. Analise as afirmativas abaixo acerca da concordância dos termos: 
I. Fazia sete anos que eu não o via. 

II. Devem haver pessoas mal intencionadas. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

36. Indique a alternativa incorreta a respeito da concordância dos 
nomes: 
a) O professor ajudou o maior número de alunos possível. 
b) Estudo as línguas alemã e francesa. 
c) Foi feita a declaração de amor. 
d) Com essa bronca, ela ficou meia desanimada. 

 

37. Indique a alternativa incorreta acerca da regência dos termos: 
a) Estamos desgostosos com sua atitude. 
b) Ela me disse que tem aversão por baratas. 
c) A sua conduta é passível de multa. 
d) Estou solidária à você. 

 

38. Analise as afirmativas abaixo acerca da flexão dos termos: 
I. Vou comprar três guardas-chuvas para minhas amigas do 

trabalho. 
II. Há alguns beija-flores no quintal. 

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

 

39. Aponte a alternativa em que há uma palavra paroxítona: 
a) Lápis. 
b) Pajé. 
c) Baú. 
d) Estômago. 

 

40. O termo em destaque é um substantivo abstrato em: 
a) Estou com saudades do meu pai. 
b) O meu pai está usando um terno azul. 
c) Aquele veículo está atrapalhando o trânsito. 
d) Você precisa estudar. 

 

41. Aponte a alternativa em que há ao menos uma palavra escrita em 
desacordo com a norma culta da língua: 
a) O francês fez um doce de banana delicioso. 
b) A blusa lilás está no armário. 
c) Vamos jogar xadrez? 
d) Tire o capus, pois está calor. 

 

42. Acerca da ortografia das palavras analise as afirmativas abaixo: 
I. A fase da adolescência é muito complicada. 

II. Apesar da minha decendência árabe, não gosto dessas 
comidas. 

a) Apenas em I todas as palavras estão escritas corretamente. 
b) Apenas em II todas as palavras estão escritas corretamente. 
c) Em I e em II todas as palavras estão escritas corretamente. 
d) Em I e em II há palavras escritas incorretamente. 

 

43. O Estado de Santa Catarina pertence a qual Região brasileira? 
a) Norte. 
b) Nordeste. 
c) Sul. 
d) Sudeste. 
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44. Qual a taxa mensal que foi aplicada à R$ 5.450,00 por 8 meses, 
sendo que rendeu R$ 654,00 de juros? 
a) 0,0018%. 
b) 0,025%. 
c) 0,12%. 
d) 1,5%. 

 

45. Se a área de um retângulo mede 48 cm² e a sua largura mede 6 
cm, qual é o seu perímetro? 
a) 14 cm. 
b) 38 cm. 
c) 28 cm. 
d) 8 cm. 

 

46. O número 0,08 é igual a: 
a)         
b)         
c)        
d)         

 

47. Qual é a velocidade média de um carro que percorre 840 km em 8 
horas? 
a) 120 km/h. 
b) 105 km/h. 
c) 110 km/h. 
d) 115 km/h. 

 

48. A diferença entre dois números é 15. Se o menor desses números 
é 60, qual é a soma entre esses dois números? 
a) 120. 
b) 135. 
c) 115. 
d) 125. 

 

49. Uma caixa d´água retangular que mede 8 m de comprimento por 
2m de largura e 1,5 m de altura, quando lotada, comporta: 
a) 2.400.000 ℓ. 
b) 240.000 ℓ. 
c) 24.000 ℓ. 
d) 2.400 ℓ. 

 

50. A sala da minha casa é retangular e tem 4 m de comprimento por 
3,2 m de largura. Para ladrilhá-la vou usar ladrilhos quadrados de 
20 cm de lado. Quantas caixas, no mínimo, devo comprar sendo 
que cada caixa comporta 50 ladrilhos? 
a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




