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Cargo: Agente de Transito Feminino 
Agente de Transito Masculino  
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões.  
 

À Carolina (Machado de Assis) 
 
Querida, ao pé do leito derradeiro 
Em que descansas dessa longa vida, 
Aqui venho e virei, pobre querida, 
Trazer-te o coração do companheiro. 
 
Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro 
Que, a despeito de toda a humana lida, 
Fez a nossa existência apetecida 
E num recanto pôs um mundo inteiro. 
 
Trago-te flores, - restos arrancados 
Da terra que nos viu passar unidos 
E ora mortos nos deixa e separados. 
 
Que eu, se tenho nos olhos malferidos 
Pensamentos de vida formulados, 
São pensamentos idos e vividos.  
 
01. No título do poema, a crase de “À Carolina” significa:  
a) que o poeta ama Carolina.  
b) que é um poema dedicado a alguém: Carolina.  
c) que Carolina expressa-se pelo poema.  
d) que Carolina é querida.  
 
02. No 1º verso, “querida” é um:  
a) substantivo.  
b) aposto.  
c) vocativo.  
d) pronome de tratamento.  
 
03. Os primeiros versos afirmam, em outras palavras:  
a) que o poeta ama por demais. 
b) que o poeta está sofrendo.  
c) que o “objeto do amor” está morto.  
d) que o amor morreu.  
 
04. O poeta afirma, em todo o poema:  
a) que o amor dos dois foi verdadeiro.  
b) que sua amada está morta.  
c) que nunca esquecerá sua amada.  
d) que não pensará mais em sua amada.  
 
05. Está presente em todo o poema, porém não é expressa pela 
palavra:  
a) o nome da amada.  
b) a ideia da morte.  
c) a terra por onde ambos passavam.  
d) os “pensamentos idos e vindos”.  
 
06. A “humana lida” é:  
a) o trabalho dos amantes.  
b) o trabalho na terra.  
c) o trabalho do ser humano.  
d) o trabalho de escrever versos.  
 
07. A frase está correta somente em uma das alternativas. 
Assinale-a:  
a) Vendeu a empresa cuja direção assumira dois anos antes.  
b) Este é o filme de que gostamos.  
c) Votei no candidato em cujas propostas eram satisfatórias.  
d) São móveis e utensílios de que nos referimos anteriormente.  
 

08. A vírgula está corretamente empregada em:  
a) O empregado executa bem suas tarefas, e o gerente recebe 

as comissões.  
b) Ouçam bem, aquilo que lhes disse anteriormente.  
c) Esta é uma, cidade acolhedora.  
d) Eles não fazem distinção entre um, e outro.  
 
09. A colocação pronominal está correta em:  
a) Me diga logo a verdade.  
b) já não encontram- se produtos artesanais a bons preços.  
c) Ela te fará um elogio.  
d) Dir-te-ei somente o necessário.  
 
10. O pronome grifado na frase encontra-se em:  
“Revelaram-me a verdade, e somente a verdade.”  
a) próclise.  
b) ênclise.  
c) mesóclise.  
d) N.D.A.  
 
11. O pronome das frases abaixo está corretamente empregado 
em:  
a) Deram o livro para mim ler.  
b) Estes não são para eu, disse-lhe, furioso.  
c) Nunca o obedecerei de boa vontade.  
d) O livro foi dado para mim.  
 
12. Temos o verbo no presente do indicativo na alternativa:  
a) Por um ponto passam um sem número de retas.  
b) Os portugueses chegarão amanhã.  
c) Eu já dissera isso anteriormente.  
d) Ele não disse que viria logo hoje.  
 
13. Ao separarmos a palavra abstração, obteremos:  
a) a-bs-tra-ção.  
b) ab-s-tra-ção.  
c) abs-tra-ção.  
d) a-bstra-ção.  
 
14. A alternativa que contém todas as palavras corretamente 
acentuadas é:  
a) vôo – herói – anél.  
b) ruína – abdômem – gurí  
c) ciúme – repórter – súper  
d) ninguém – táxi – jesuíta  
 
15. Todas as palavras encontram-se grafadas corretamente, 
exceto uma, em:  
a) subscrever – subversão – sucopira.  
b) sobrescritar – sectário – suserano.  
c) suçuarana – setorial – selvageria.  
d) secessão – sarapatel – supremacia.   
 
16. Aponte a alternativa cujas palavras compostas estão todas 
grafadas corretamente:  
a) fotossíntese – hidrocefalia – microcirurgia.  
b) semicírculo – sobrehumano – retro-escavadeira.  
c) psicopedagogia – intra-ocular – hipertrofia.  
d) superestimar – mega-hertz – hexa-campeção.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. O sistema de trânsito brasileiro é formado e composto pelos 
órgãos normativos, consultivo e coordenadores. Assinale a 
alternativa errada? 
a) O CETRAN é o órgão máximo normativo, consultivo e 

coordenador responsável pela regulamentação do Código de 
Trânsito Brasileiro. 

b) Os objetivos básicos do sistema nacional de trânsito é 
estabelecer diretrizes da educação de condutores. 
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c) É o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios que tem como finalidade a 
formação, habilitação e reciclagem de condutores. 

d) O CONTRANDIFE é o órgão máximo normativo, consultivo e 
coordenador do sistema nacional de trânsito com atuação 
apenas no Distrito federal, tendo as mesmas funções do 
CETRANS. 

 
18. Em relação aos tipos de categorias de habilitações, responda 
a alternativa correta: 
a) A categoria “C” o condutor poderá transportar até 4.500 kg. 
b) A categoria “D” o condutor poderá transportar até 11.500 kg. 
c) A categoria “E” é a habilitação onde o condutor poderá 

conduzir todos os veículos e máquinas, inclusive 
motocicletas. 

d) A categoria “D” o condutor poderá transportar mais de oito 
pessoas, sem limite de quantidade. 

 
19. Os requisitos para ser habilitado são: 
a) Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, não ter 

antecedentes criminais, possuir carteira de identidade, CPF e 
ter dezoito anos completos. 

b) Ser penalmente imputável, não ter antecedentes criminais, 
possuir carteira de identidade, CPF e ter dezoito anos 
completos. 

c) Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir 
carteira de identidade, CPF e ter dezoito anos completos. 

d) Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir 
carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, titulo de 
eleitor, reservista se homem e ter dezoito anos e cinco dias 
completos. 

 
20. Em relação às regras gerais de circulação de transito 
responda: 
a) O condutor deverá manter distancia de segurança lateral e 

frontal entre o seu e os demais veículos. 
b) A distancia de segurança deve obedecer a sinalizações da via 

quanto ao clima e quantidade de fluxo de veículos variando 
entre trinta e oitenta metros. 

c) Em caso de rotatória, se não houver sinalização terá a 
preferência quem for entrar nela. 

d) Em cruzamentos não sinalizados a preferência sempre será 
do veiculo que esta a esquerda do condutor. 

 
21. Nas rodovias não sinalizadas a velocidade será: 
a) 110 km/hora para automóveis e motocicletas; 90 km/hora para 

ônibus, microônibus e camionetas; 80 km/hora para os 
demais veículos. 

b) 110 km/hora para automóveis, camionetas e motocicletas; 90 
km/hora para ônibus e microônibus; 80 km/hora para os 
demais veículos. 

c) 110 km/hora para automóveis, camionetas e motocicletas; 90 
km/hora para ônibus e microônibus; 70 km/hora para os 
demais veículos. 

d) 110 km/hora para automóveis, camionetas; 90 km/hora para 
ônibus, microônibus e motocicletas; 80 km/hora para os 
demais veículos. 

 
22. Responda a alternativa correta: 
a) O pagamento da infração terá desconto de 20% até o dia do 

vencimento da notificação. 
b) Compete a Ciretran o julgamento de recursos de infrações. 
c) É competência do DETRAN o julgamento dos recursos de 

infrações. 
d) Nenhuma alternativa está correta. 

 
23. Transportar crianças sem cinto de segurança comete 
infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
 

c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
24. A direção defensiva demonstra várias condições adversas, 
como por exemplo, as condições adversas do motorista. Assinale 
a alternativa que mais se relaciona com esta condição adversa: 
a) Buracos nas vias, alagamentos e transtornos mentais. 
b) Excesso de luz, embriagues, sono, fadiga. 
c) Pressa, fome, drogas, preocupações e insegurança. 
d) Engarrafamentos, pressa, drogas, preocupações e 

insegurança. 
 

25. Qual a diferença básica entre parada e estacionamento? 
a) A parada é utilizada no tempo necessário de embarque e 

desembarque de pessoas e para cargas e descargas, 
enquanto que estacionamento é o tempo superior ao 
embarque e desembarque de passageiro. 

b) Parada é o embarque e desembarque de passageiros e 
estacionamento é quando o condutor sai do veiculo. 

c) Parada é o tempo utilizado para embarque e desembarque de 
passageiros e estacionamento é a imobilização do veiculo por 
tempo mais do que necessário do embarque e desembarque, 
sendo considerado também carga e descarga um estacionar. 

d) A parada é utilizada no tempo necessário de embarque e 
desembarque de pessoas, enquanto que estacionamento é o 
tempo superior ao embarque e desembarque de passageiro. 

 
26. Transitar com veiculo desligado ou desengrenado em 
declives comete infração: 
a) Leve e retenção do veículo. 
b) Média e retenção do veículo. 
c) Grave e retenção do veículo. 
d) Gravíssima e retenção do veículo. 

 
27. Utilizar veículo equipado com som em volume ou freqüência 
que não sejam autorizados pelo CONTRAN gera infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
28. Qual o prazo de validade da permissão para dirigir? 
a) 2 anos. 
b) 1 ano. 
c) 3 anos. 
d) 5 anos. 

 
29. O condutor que pretende habilitar-se na categoria “E” terá 
que ter idade mínima de: 
a) 18 anos. 
b) 19 anos. 
c) 20 anos. 
d) 21 anos. 

 
30. Qual a velocidade permitida nas vias arteriais caso não tenha 
sinalização? 
a) 30 km/hora. 
b) 40 km/hora. 
c) 50 km/hora. 
d) 60 km/hora. 

 
31. Quantos metros é necessário deixar o veiculo recuado da 
esquina? 
a) 2 metros. 
b) 3 metros. 
c) 5 metros. 
d) 6 metros. 

 
32. O que pode se fazer com a vitimas de ferimentos leves antes 
de chegar socorro especializado? 
a) Lavar os ferimentos com água corrente. 
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b) Acalmar a vítima e dar algo para ela beber. 
c) Fazer curativos. 
d) Mostrar para vítima que poderia ser pior, acalmando a vítima. 

 
33. Qual o procedimento tomar quando está diante de uma vítima 
de fratura fechada? 
a) Tentar colocar o membro no lugar. 
b) Imobilizar o membro fraturado. 
c) Fazer um torniquete. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
34. As luzes intermitentes de advertência deverão ser utilizadas 
quando: 
a) Houver neblina. 
b) Houver chuva forte. 
c) Queimada nos bordos da pista de rolamento. 
d) O veículo estiver parado. 

 
35. Os condutores que tem acima de 65 anos deverão renovar 
sua habilitação de: 
a) 2 anos. 
b) 3 anos. 
c) 4 anos. 
d) 5 anos. 
 
36. Quais os principais componentes do sistema de controle de 
aquecimento dos motores de arrefecimento a água? 
a) Carburador, radiador e reservatório. 
b) Bateria, ignição e radiador. 
c) Radiador, bomba de água e deposito de expansão do 

radiador. 
d) Radiador, bomba de água e ignição. 

 
37. Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volumes 
a sua esquerda ou entre os braços e pernas gera infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
38. Quando o agente de trânsito utilizar um silvo breve ele está 
indicando que: 
a) Indica parada obrigatória. 
b) Liberar o trânsito em direção ou sentido indicado pelo agente. 
c) Redução da velocidade. 
d) Deve diminuir a marcha do veículo. 

 
39. Quando a luz da bateria acender no painel indica que 
possivelmente: 
a) O reservatório de água esta a baixo do nível. 
b) A bateria está com seu prazo de validade ultrapassado. 
c) A correia que liga o alternador do motor se rompeu. 
d) Está faltando óleo na bateria. 

 
40. Qual a validade do extintor tipo ABC? 
a) 2 anos. 
b) 3 anos. 
c) 4 anos. 
d) 5 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 




