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1. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Proibido retornar. 
b) Proibido ultrapassar. 
c) Sentido obrigatório. 
d) Dê a preferência. 

 

2. De acordo com o Código de Trânsito Nacional, é vedado nas áreas 
envidraçadas do veículo: 

I. O uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos 
veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos 
retrovisores em ambos os lados. 

II. Aposição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis 
decorativos ou pinturas, quando comprometerem a 
segurança do veículo, na forma de regulamentação do 
CONTRAN. 

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

 

3. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da 
velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou 
obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e 
meteorológicas  não permitam, salvo se estiver na faixa da direita, 
é uma infração de trânsito: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

4. Complete a lacuna abaixo de acordo com a legislação de trânsito: 
Se no período de suspensão o motorista  for surpreendido 
dirigindo, então ocorre a cassação da Carteira Nacional de 
Habilitação, e somente após _____ o infrator poderá requerer os 
exames novamente para a sua reabilitação. 
a) Seis meses. 
b) Um ano. 
c) Um ano e meio. 
d) Dois anos. 

 

5. 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 os 
seguintes requisitos, exceto: 
a) Ser maior de vinte e um anos. 
b) 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. 

c) Não ter cometido nenhuma infração gravíssima, grave ou 
média, ou ser reincidente em infrações leves durante os 
últimos doze meses. 

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

6. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Estacionamento regulamentado. 
b) Proibido estacionar. 
c) Proibido estacionar ou parar. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

7. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de 
Veículo quando: 

I. For transferida a propriedade. 
II. O proprietário mudar o Município de domicílio ou 

residência. 
III. For alterada qualquer característica do veículo. 
IV. Houver mudança na Categoria. 

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

 

8. Acerca das regras gerais de circulação e condições de 
ultrapassagem, assinale a alternativa incorreta: 
a) No caso de rotatória, terá preferência de passagem o veículo 

que já estiver circulando por ela. 
b) O trânsito de veículos sobre calçadas e nos acostamentos, só 

poderá ocorrer para que se adentre ou saia dos imóveis ou 
áreas especiais de estacionamento. 

c) A linha de divisão de fluxos oposta simples seccionada 
permite a ultrapassagem para os dois sentidos. 

d) Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos 
opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao 
realizar operação de ultrapassagem é uma infração média. 
 

9. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Pista sinuosa à esquerda. 
b) Confluência à esquerda. 
c) Pista dividida. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

10. No caso de acidente de veículo, sempre há risco de incêndio, que 
aumenta quando ocorre vazamento de combustível. Assim, 
analise as afirmativas abaixo sobre o extintor de incêndio do 
veículo e aponte a alternativa correta: 

I. O indicador de pressão do extintor não pode estar na faixa 
vermelha. Após o uso, trocar o extintor imediatamente. 

II. Os prazos de garantia, durabilidade e teste hidrostático 
(validade do cilindro) não podem estar vencidos. 

III. O extintor não pode estar enferrujado, bem como 
amassado. 

IV. As instruções de manuseio do extintor não precisam estar 
impressas nele. 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) I, II, III e IV estão corretas. 
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11. Indique a alternativa que possui uma conduta que se deve tomar 
com uma vítima de acidente de trânsito: 
a) Não movimente a vítima. 
b) Aplique torniquetes para estancar hemorragias. 
c) Dê água com açúcar para a vítima beber. 
d) No caso de motociclista, retire o capacete. 

 

12. Reduzir a poluição atmosférica e sonora é uma forma de preservar 
o meio ambiente. Assim, aponte a alternativa que NÃO possui 
uma forma de preservar o meio ambiente: 
a) Calibrar periodicamente os pneus. 
b) Regular e fazer manutenção periódica do seu motor. 
c) Trocar de marcha na rotação correta do motor. 
d) Carregar excesso de peso. 

 

13. Sobre a direção defensiva, analise as afirmativas abaixo e aponte a 
alternativa correta: 

I. A luz alta deve ser utilizada à noite, em vias sem iluminação 
e em pista livre. 

II. Com chuva, evite pisar no freio de maneira brusca para não 
travar as rodas e não deixar o veículo derrapar, pela perda 
de aderência e ligue a luz alta do farol. 

III. Aquaplanagem significa dirigir sobre uma camada fina de 
água, o que indica que os pneus não estão em contato com 
a superfície do pavimento. 

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

 

14. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Depressão. 
b) Pista escorregadia. 
c) Saliência ou lombada. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
 

15. Deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de segurança é uma 
infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

16. As vias caracterizadas por acessos especiais, com trânsito livre, 
sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes 
lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito 
entre as regiões da cidade se classifica como: 
a) Vias de trânsito rápido. 
b) Via coletora. 
c) Via local. 
d) Estrada. 

 

17. Aponte a alternativa em que o motorista não terá o direito de 
dirigir suspenso: 
a) Dirigir sob efeito do álcool ou substâncias entorpecentes. 
b) Omitir socorro. 
c) Participar de rachas. 
d) Atingir a contagem de dezessete pontos na carteira. 

 

18. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Veículos lentos, usem faixa da direita. 
b) Pedestre, dê a preferência. 
c) Alfândega. 
d) Dê a preferência. 

 

19. Aonde não houver placa de regulamentação de velocidade, a 
velocidade máxima para os automóveis transitarem em rodovias 
será de: 
a) 120 Km/h. 
b) 110 Km/h. 
c) 90 km/h. 
d) 80 Km/h. 

 

20. A infração de trânsito grave gera no prontuário do condutor: 
a) Quatro pontos. 
b) Cinco pontos. 
c) Sete pontos. 
d) Nove pontos. 

 

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

 

22. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
a) Passagem obrigatória. 
b) Mão dupla. 
c) Sentido circular obrigatório. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

23. Acerca da direção defensiva, assinale a alternativa correta: 
a) O acostamento é uma parte da via diferenciada da pista de 

rolamento, destinada à parada ou estacionamento de 
veículos em caso de emergência, e à circulação de pedestres 
e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse 
fim. 

b) Quanto menor é a velocidade, maior é o risco, mais graves 
são os acidentes e maior a possibilidade de morte no 
trânsito. 

c) Ao entrar em um declive, desça com o veículo desengrenado. 
d) No caso de fumaça produzida pelas queimadas, à margem 

das vias, abra os vidros do veículo para a devida circulação de 
ar. 
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24. Dirigir veículo com validade da CNH vencida há mais de trinta dias 
é uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

25. A placa de advertência abaixo indica: 

 
a) Ponte estreita. 
b) Cruz de Santo André. 
c) Cruzamento de vias. 
d) Bonde. 

 

26. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, indique a 
alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo: 
O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal composta 
de Vereadores eleitos através de sistema proporcional, dentre 
cidadãos maiores de ____ anos, no exercício dos direitos 
políticos, pelo voto direto e secreto. 
a) Dezoito anos. 
b) Vinte e um anos. 
c) Vinte e cinco anos. 
d) Trinta anos. 

 

27. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, assinale a 
alternativa que NÃO contém uma causa de perda do mandato do 
Vereador: 
a) Deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a cinco 

sessões ordinárias consecutivas ou a um terço das sessões 
ordinárias alternadas, salvo em caso de licença ou missão 
autorizada pela Câmara. 

b) Perder ou tiver suspenso os direitos políticos. 
c) Sofrer condenação criminal em sentença recorrível. 
d) Realizar procedimento declarado incompatível com o decoro 

parlamentar. 
 

28. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, a Lei Orgânica 
poderá ser emendada mediante proposta: 

I. Da maioria simples dos Vereadores da Câmara Municipal. 
II. Do Prefeito Municipal. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Itu, assinale a 
alternativa incorreta acerca do Poder Executivo: 
a) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos 

secretários. 
b) Será de quatro anos o mandato do Prefeito e do Vice-

Prefeito, a iniciar-se no dia primeiro de janeiro do ano 
seguinte ao da eleição. 

c) Se decorridos trinta dias da data fixada para a posse, o 
Prefeito ou Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, não 
tiver assumido o cargo, será declarado vago. 

d) No ato da posse e ao término do mandato, o Prefeito e o 
Vice-Prefeito farão declaração pública de seus bens, que será 
transcrita em livro próprio, constando de ata seu resumo. 
 

30. Baseado na Lei Orgânica do Município de Itu, analise as 
afirmativas abaixo acerca dos servidores municipais e aponte a 
alternativa correta: 

I. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de empregos permanentes, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por servidores em 
carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em Lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento. 

II. Fica reservado cinco por cento dos cargos, funções e 
empregos públicos para pessoas portadoras de deficiências, 
cabendo ao Poder Executivo determinar os critérios de início 
de carreira. 

III. O servidor será aposentado compulsoriamente aos sessenta 
e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição. 

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

31. Assinale a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com 
SS: 
a) Grande_a. 
b) Impul_ão. 
c) Absten_ão. 
d) Conce_ionária. 

 

32. Aponte a alternativa em que o termo em destaque foi empregado 
incorretamente: 
a) Ele me entregou dois cheques atrasados. 
b) Naquela rodovia, o tráfego está lentíssimo. 
c) A taxa cobrada pelo serviço é indevida. 
d) O acento do banco do motorista está emperrado. 

 

33. Analise as frases abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Os dois saxes utilizados pela banda foram guardados no 

porão. 
II. Para a minha festa, vou comprar balões gigantes verdes e 

azuis. 
III. Eles viraram três rapagãos. 

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

 

34. Sobre os gêneros das palavras abaixo, aponte a alternativa 
correta: 
Dinamite – grama (unidade de massa) – guaraná – omelete 
a) Todas as palavras são masculinas. 
b) Apenas uma palavra é masculina. 
c) Apenas duas palavras são masculinas. 
d) Apenas três palavras são masculinas. 

 

35. Indique a alternativa em que a locução adjetiva NÃO condiz com o 
adjetivo correspondente: 
a) Doença do coração – doença cardíaca. 
b) Amizade de irmão – amizade fraternal. 
c) Coleção de selo – coleção filatélica. 
d) Amor de pai – amor senil. 
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36. Indique a alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas abaixo: 
Deixaram para ___ conversar com o diretor sobre as _______ dos 
operários. 
a) Mim – revindicações. 
b) Eu – reivindicações. 
c) Eu – revindicações. 
d) Mim – reivindicações. 

 

37. Em relação à colocação pronominal, analise as afirmativas abaixo: 
I. Nunca me disseram que vocês eram parentes. 

II. Revelar-te-ei os motivos da minha discussão. 
III. Jamais obrigue-me a fazer isso. 

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

 

38. Ele estudou muito, logo passou no concurso. A conjunção em 
destaque traz a frase o sentido de: 
a) Oposição. 
b) Escolha. 
c) Conclusão. 
d) Soma. 

 

39. O termo em destaque se classifica sintaticamente como: 
Chamei-lhe de ignorante. 
a) Predicativo do sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Objeto indireto. 
d) Predicativo do objeto. 

 

40. Acerca da concordância verbal, analise as afirmativas abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Vi dois carros-fortes sendo assaltados. 
II. Fui eu que contei a verdade a ela. 

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

 

41. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as 
afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Esta blusa é semelhante àquela que ganhei. 
II. No fim de semana, vou à Itu. 

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

 

42. Medida tomada pela Presidenta Dilma Rousseff, entrou em vigor 
recentemente: 
a) Redução das taxas de juros pelos bancos oficiais. 
b) Confisco de 12% da poupança da população brasileira. 
c) Redução do imposto da uva e consequente aumento da 

exportação dos vinhos nacionais. 
d) Diminuição da tributação dos bens de consumo não duráveis. 

 

43. Capital localizada na Região Sul: 
a) Vitória. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Porto Alegre. 
d) Cuiabá. 
 

44. Dividindo-se               por             , obtém-se: 
a)         
b)        
c)         
d)              

 

45. Um trem percorreu 1.380 km em 5 horas. Em quanto tempo 
percorrerá 1.150 km? 
a) 4 h e 10 min. 
b) 3 h e 50 min. 
c) 5 h e 5 min. 
d) 2 h e 50 min. 

 

46. Comprei uma casa por R$ 72.500,00 e a revendi com um lucro de 
14%. Qual o lucro obtido? 
a) R$ 1.015,00. 
b) R$ 10.150,00. 
c) R$ 1.105,00. 
d) R$ 11.050,00. 

 

47. Qual o volume de água que comporta uma caixa que tem 3 m de 
comprimento por 2,5 m de largura e 2 m de altura? 
a) 15 ℓ. 
b) 150 ℓ. 
c) 1.500 ℓ. 
d) 15.000 ℓ. 

 

48. Qual é o maior dos dois números cuja soma é 83, sabendo que 
eles são consecutivos? 
a) 40. 
b) 41. 
c) 42. 
d) 43. 

 

49. Qual será o número de ladrilhos necessários para ladrilhar uma 
cozinha retangular que mede 8,2 m de comprimento por 5,4 m de 
largura, sabendo que os ladrilhos são quadrados e tem 20 cm de 
lado? 
a) 1.346. 
b) 1.107. 
c) 846. 
d) 968. 

 

50. Qual é a soma entre dois números positivos sabendo que o 
produto entre eles é 60, e que o menor tem quatro unidades a 
menos que o maior? 
a) 16. 
b) 24. 
c) 12. 
d) 17. 

 

 




