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PORTUGUÊS 

 
Leia a música a seguir para responder às questões 01, 02, 03 e 
04: 
 

Aquarela 
 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva 

E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva 
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu 
Vai voando, contornando 
A imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando 
Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela branco navegando 
É tanto céu e mar num beijo azul 

Entre as nuvens vem surgindo 
Um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo 
Com suas luzes a piscar 

Basta imaginar e ele está partindo 
Sereno indo 

E se a gente quiser 
Ele vai pousar (...) 

Vinícius de Morais 

 

QUESTÃO 01 

São todos substantivos próprios: 
 
A) Basta, Havaí, Sereno; 
B) Ele, Tudo, Istambul; 
C) Havaí, Pequim, Istambul; 
D) Gaivota, Avião, Vinícius; 
E) Vou, Basta, Pequim. 
 

QUESTÃO 02 

O plural do substantivo composto guarda-chuva é: 
 
A) Guardas-chuvas; 
B) Guardas-chuva; 
C) Guarda-chuvas; 
D) Guardachuvas; 
E) Guardaschuvas. 
 

QUESTÃO 03 

Os parênteses com o sinal de reticências no final do texto indicam 
que: 
 
A) Há uma pausa na fala do narrador; 
B) O texto chegou ao final; 
C) O texto foi escrito por outro autor; 
D) Há uma parte que foi ocultada; 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 

As palavras que tem, respectivamente, quatro, uma e três sílabas 
estão em qual item? 
 
A) Contornando, cai, Havaí; 
B) Amarelo, ela, avião; 
C) Norte, sol, gaivota; 
D) Colorindo, cai, lápis; 
E) Desenho, castelo, céu. 
 

QUESTÃO 05 

De acordo com as novas regras do acordo ortográfico da Língua 
Portuguesa, as novas letras que se incorporaram ao alfabeto 
foram: 
 
A) y, z, w; 
B) k, w, y; 
C) y, k, ü; 
D) w, x, y; 
E) k, ü, y. 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões 06, 07, e 08: 
 

QUE PAÍS... 
 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
economista descobriu barbaridades no Orçamento da União 
deste ano. Por exemplo: 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 3.700. Ou R$ 1,3 
milhão por ano. 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
custo individual diário pula para R$ 71.900. E o anual, acreditem, 
para R$ 26 milhões. 

Comparados a outras ''rubricas'', os números beiram o 
delírio. É o caso do que a mesma União despende com a saúde 
de cada brasileiro - apenas R$ 0,36 por dia. 

E, com a educação, humilhantes R$ 0,20. 
Ricardo Boechat, JB, 6/11/01 

 

QUESTÃO 06 

Após a leitura do texto, podemos afirmar que a palavra que pode 
substituir as reticências presentes no título é: 
 
A) Injusto; 
B) Incoerente; 
C) Desigual; 
D) Desconexo; 
E) Todas as palavras. 
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QUESTÃO 07 

Sobre o texto é correto afirmar: 
 
I. Os gastos feitos com políticos e com a população tem 

grandezas antônimas; 
II. O país gasta com a saúde  mais do que coma educação; 
III. As despesas com deputados são maiores do que com 

senadores. 
 
Estão corretos: 
 
A) I, II e III; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) Apenas II; 
E) I e II. 
 

QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa que traz uma palavra que está presente no 
texto e possui mais consoantes do que vogais: 
 
A) Humilhantes; 
B) Diário; 
C) União; 
D) Câmara; 
E) Mentiras. 
 
Observe a charge para responder às questões 09 e 10: 
 

 
 

QUESTÃO 09 

É correto afirmar sobre as falas dos personagens: 
 
A) As palavras em destaque tem significados iguais, por isso são 

sinônimas; 
B) As palavras em destaque tem significados opostos, por isso 

são sinônimas; 
C) As palavras em destaque tem significados opostos, por isso 

são antônimas; 
D) As palavras em destaque tem significados semelhantes, por 

isso são sinônimas; 
E) As palavras em destaque tem significados iguais, por isso são 

antônimas. 
 
 
 

QUESTÃO 10 

A fala presente no segundo balão mostra que: 
 
A) O personagem exclama com ironia; 
B) O personagem faz a pergunta porque não conhece o 

significado da palavra usada pelo primeiro personagem; 
C) O personagem faz uma pergunta com intenção de fazer uma 

crítica; 
D) O personagem faz uma afirmação com intenção de 

demonstrar espanto; 
E) Todas estão corretas. 
 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 11 

Observe o desenho abaixo e responda: 
 

 
 
Quantas figuras de três lados existem nela? 
 
A) 12 figuras; 
B) 4 figuras; 
C) 6 figuras; 
D) 16 figuras; 
E) 10 figuras. 
 

QUESTÃO 12 

Leia as informações sobre alguns peixes e responda a questão. 
 

 
Peixe-
palhaço 

Salmão 
vermelho 

Peixe 
voador 

Comprimento 6 a 8 cm Até 84 cm 
Em geral 
de 14 a 30 
cm 

Peso 
30 a 50 
gramas 

Até 7000 
gramas 

25 a 1000 
gramas 

Tempo de vida 3 a 5 anos Até 8 anos 1 a 2 anos 

Fonte: Coleção O fascinante mundo animal. 

 
A partir das informações da tabela, podemos dizer que: 
 
A) Um peixe-palhaço grande pode pesar mais do que um peixe 

voador pequeno; 
B) Dos três peixes, o menor é o peixe voador; 
C) Um salmão vermelho pode viver 10 anos a mais do que um 

peixe palhaço; 
D) O maior peixe da tabela é o que vive menos; 
E) O peixe-palhaço é o que vive mais. 
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QUESTÃO 13 

O logotipo do Google foi criado por uma brasileira que vive nos 
Estados Unidos desde 1985. Ela não revela quanto recebeu pela 
criação, mas estima-se o valor em 15.000 dólares, o que equivale 
a aproximadamente 36 mil reais.  
 
Uma casa em um condomínio horizontal em algumas cidades 
brasileiras custa 144 mil reais.  
 
Que fração do valor de uma destas casas daria para pagar com o 
valor recebido pela criação do logotipo do Google?  
 
A) 1/2; 
B) 1/4; 
C) 3/4; 
D) 1/3; 
E) 1;5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 14 

Leia alguns trechos de uma reportagem e responda a questão. 
 

MAXICRISE, MINICARROS 
 
Os carros ecologicamente corretos e pequenos (quando não são minúsculos) foram as estrelas do Salão do Automóvel de Paris. Dos 
noventa modelos apresentados neste ano, mais de um terço era elétrico.  
 
O Toyota iQ foi anunciado como o menor carro do mundo para três adultos e uma criança. Ele é apenas 29cm maior do que o Smart 
Fortwo, um modelo concorrente feito para acomodar dois passageiros. O iQ exibe a menor taxa de emissão de carbono entre os veículos 
movidos a gasolina: 99 gramas por quilômetro rodado. O carro começará a ser vendido no final de 2008 na Europa por 12.980 euros. Não 
há previsão de lançamento no Brasil. Já o Smart Fortwo, vendido por 8.735 euros na Europa, chegará ao Brasil em 2009. 
 

 
Fonte: Revista Veja – 15/10/2008 – edição 2082 – ano 41 – nº41 

 
Marque as alternativas verdadeiras, de acordo com as informações da reportagem: 
 
A) A diferença de altura entre o Toyota iQ e o Gol é de 5 metros; 
B) O gol é 1 metro maior que o Toyota iQ; 
C) Com um litro de gasolina, o Toyota iQ percorre 600 metros a mais que o Gol 1.0; 
D) O Toyota iQ é menor que o Gol considerando o comprimento, a largura e a altura; 
E) O gol é mais econômico do que o iQ. 
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QUESTÃO 15 

Marina quer comprar 1 lixeira inox, 1 porta-papel higiênico com 
limpador de vaso sanitário inox, 1 cantoneira dupla Arthi e 1 
balança para banheiro mecânica para cada um dos 3 banheiros 
de sua casa. Ela vai pagar a prazo, mas só pode pagar 
prestações de até R$70,00 por mês. Em quantas prestações ela 
deve dividir o pagamento? 
 

 
 
A) 4; 
B) 6; 
C) 7; 
D) 8; 
E) 9. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

São consideradas vias terrestres, exceto: 
 
A) As ruas; 
B) As avenidas; 
C) As faixas de domínio; 
D) Os logradouros; 
E) Os caminhos. 
 

QUESTÃO 17 

A 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 é denominada: 
 
A) Via lenta; 
B) Ponto de parada; 
C) Faixa de parada; 
D) Acostamento; 
E) Ciclovia. 

QUESTÃO 18 

A via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem 
interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros 
e sem travessia de pedestres em nível é denominada: 
 
A) Via arterial; 
B) Via coletora; 
C) Via de trânsito rápido; 
D) Via local; 
E) Via especial. 
 

QUESTÃO 19 

A via caracterizada por interseções em nível, geralmente 
controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e 
às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as 
regiões da cidade é denominada: 
 
A) Via arterial; 
B) Via coletora; 
C) Via de trânsito rápido; 
D) Via local; 
E) Via especial. 
 

QUESTÃO 20 

A via destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 
necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou 
arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade é 
denominada: 
 
A) Via arterial; 
B) Via coletora; 
C) Via de trânsito rápido; 
D) Via local; 
E) Via especial. 
 

QUESTÃO 21 

A via caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, 
destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas é 
denominada: 
 
A) Via arterial; 
B) Via coletora; 
C) Via de trânsito rápido; 
D) Via local; 
E) Via especial. 
 

QUESTÃO 22 

A obra de construção civil destinada a transpor uma depressão 
de terreno ou servir de passagem superior é denominada: 
 
A) Arqueduto; 
B) Túnel; 
C) Ponte; 
D) Viaduto; 
E) Rotatória. 
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QUESTÃO 23 

O local situado na via ou fora dela, destinado ao estacionamento 
de bicicletas é denominado: 
 
A) Ciclovia; 
B) Acostamento; 
C) Bicicletário; 
D) Bicicletódromo; 
E) Parada. 
 

QUESTÃO 24 

Segundo definição constante do Código de Trânsito Brasileiro, o 
veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos é 
denominado: 
 
A) Ônibus; 
B) Bonde; 
C) Carreta; 
D) Trem; 
E) Camioneta. 
 

QUESTÃO 25 

A margem da pista, podendo ser demarcada por linhas 
longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à 
circulação de veículos é denominada: 
 
A) acostamento; 
B) ciclovia; 
C) calçada; 
D) bordo da pista; 
E) meio-fio. 
 

QUESTÃO 26 

A parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não 
destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de 
pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário 
urbano, sinalização, vegetação e outros fins é denomianda: 
 
A) Acostamento; 
B) Ciclovia; 
C) Calçada; 
D) Bordo da pista; 
E) Meio-fio. 
 

QUESTÃO 27 

Segundo definição constante do Código de Trânsito Brasileiro, o 
veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro é 
denominado: 
 
A) Cegonha; 
B) Guindaste; 
C) Caminhão-trator; 
D) Caminhonete; 
E) Camioneta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

O veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total 
de até três mil e quinhentos quilogramas é denominado: 
 
A) Cegonha; 
B) Guindaste; 
C) Caminhão-trator; 
D) Caminhonete; 
E) Camioneta. 
 

QUESTÃO 29 

O veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga 
no mesmo compartimento é denominado: 
 
A) Cegonha; 
B) Guindaste; 
C) Caminhão-trator; 
D) Caminhonete; 
E) Camioneta. 
 

QUESTÃO 30 

O obstáculo físico construído como separador de duas pistas de 
rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias é 
denominado: 
 
A) Ciclovia; 
B) Canteiro central; 
C) Viaduto; 
D) Passarela; 
E) Rotatória. 
 

QUESTÃO 31 

O veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com 
capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor é 
denominado: 
 
A) Caminhão; 
B) Automóvel; 
C) Camioneta; 
D) Caminhonete; 
E) Utilitário. 
 

QUESTÃO 32 

O dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do 
Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente 
credenciada é denominado(a): 
 
A) Autoridade de Trânsito; 
B) Agente de Trânsito; 
C) Auxiliar de Trânsito; 
D) Mandante de Trânsito; 
E) Operador de Trânsito. 
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QUESTÃO 33 

A distância entre o plano vertical passando pelos centros das 
rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do veículo, 
considerando-se todos os elementos rigidamente fixados ao 
mesmo é denominada: 
 
A) Balanço dianteiro; 
B) Balanço traseiro; 
C) Balanço transversal; 
D) Balanço longitudinal; 
E) Balanço lateral. 
 

QUESTÃO 34 

O veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não 
sendo, para efeito do Código de Trânsito Brasileiro, similar à 
motocicleta, motoneta e ciclomotor, é denominado: 
 
A) Moto; 
B) Charrete; 
C) Bicicleta; 
D) Patinete; 
E) Triciclo. 
 

QUESTÃO 35 

A luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via 
que o condutor tem o propósito de mudar de direção para a 
direita ou para a esquerda é denominada: 
 
A) Luz alta; 
B) Luz baixa; 
C) Luz indicadora de direção; 
D) Luz de marcha à ré; 
E) Luz de neblina. 
 

QUESTÃO 36 

A luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir 
aos demais usuários da via que o veículo está efetuando ou a 
ponto de efetuar uma manobra de marcha à ré é denominada: 
 
A) Luz alta; 
B) Luz baixa; 
C) Luz indicadora de direção; 
D) Luz de marcha à ré; 
E) Luz de neblina. 
 

QUESTÃO 37 

O dispositivo destinado a manter o veículo imóvel na ausência do 
condutor ou, no caso de um reboque, se este se encontra 
desengatado, é denominado: 
 
A) Freio motor; 
B) Freio de segurança; 
C) Freio de estacionamento; 
D) Freio de força; 
E) Freio forçado. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

O dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso 
de falha do freio de serviço é denominado: 
 

A) Freio motor; 
B) Freio de serviço; 
C) Freio de estacionamento; 
D) Freio de força; 
E) Freio forçado. 
 

QUESTÃO 39 

O procedimento anual, relativo a obrigações do proprietário de 
veículo, comprovado por meio de documento específico é 
denominado: 
 

A) Emplacamento; 
B) Licenciamento; 
C) Autorização de tráfego; 
D) Inspeção; 
E) Registro. 
 

QUESTÃO 40 

O lote situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas 
se limita é denominado: 
 

A) Principal; 
B) Confinante; 
C) Lindeiro; 
D) Lateral; 
E) Faixa de rodagem. 
 

QUESTÃO 41 

O facho de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma 
grande distância do veículo é denominado: 
 

A) Luz alta; 
B) Luz baixa; 
C) Luz indicadora de direção; 
D) Luz de marcha à ré; 
E) Luz de neblina. 
 

QUESTÃO 42 

O facho de luz do veículo destinada a iluminar a via diante do 
veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis 
aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido 
contrário é denominado: 
 

A) Luz alta; 
B) Luz baixa; 
C) Luz indicadora de direção; 
D) Luz de marcha à ré; 
E) Luz de neblina. 
 

QUESTÃO 43 

O dispositivo destinado a provocar a diminuição da marcha do 
veículo ou pará-lo é denominado: 
 

A) Freio motor; 
B) Freio de serviço; 
C) Freio de estacionamento; 
D) Freio de força; 
E) Freio forçado. 
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QUESTÃO 44 

Os movimentos convencionais de braço, adotados 
exclusivamente pelos agentes de autoridades de trânsito nas 
vias, para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou 
pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou completando outra 
sinalização ou norma constante do Código de Trânsito Brasileiro, 
são denominados: 
 
A) Sinais; 
B) Sinalização gestual; 
C) Gesticulação; 
D) Gestos dos agentes; 
E) Sinalização silenciosa. 
 

QUESTÃO 45 

O espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, 
parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação de 
pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões 
é denominado: 
 
A) Logradouro público; 
B) Praça; 
C) Passeio; 
D) Faixa de domínio; 
E) Faixa de reserva. 
 

QUESTÃO 46 

A carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros, que o 
veículo transporta, expressa em quilogramas para os veículos de 
carga, ou número de pessoas, para os veículos de passageiros é 
denominada: 
 
A) Tara; 
B) Impedimento; 
C) Pesagem; 
D) Medição; 
E) Lotação. 
 

QUESTÃO 47 

O obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado à 
ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção é 
denominado: 
 
A) Rotatória; 
B) Canteiro; 
C) Calçada; 
D) Ilha; 
E) Passagem de pedestre. 
 

QUESTÃO 48 

A inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, às 
normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional 
de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou 
entidade executiva do trânsito é denominada: 
 
A) Multa; 
B) Infração; 
C) Crime; 
D) Violação; 
E) Impedimento. 
 
 

QUESTÃO 49 

Todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, 
incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, 
entroncamentos ou bifurcações é denominado: 
 
A) Cruzamento; 
B) Entroncamento; 
C) Bifurcação; 
D) Interseção; 
E) Passagem de nível. 
 

QUESTÃO 50 

A luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via, 
que se encontram atrás do veículo, que o condutor está aplicando 
o freio de serviço é denominada: 
 
A) Luz baixa; 
B) Luz alta; 
C) Luz de neblina; 
D) Luz de marcha à ré; 
E) Luz de freio. 
 
 
 




