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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 10. 
 

SUS atendeu 250 mil usuários de drogas por mês em 
2011, diz governo 

 
O governo federal pretende investir R$ 4 bilhões para 

aumentar a oferta de atendimento de saúde aos usuários de 
drogas, enfrentar o tráfico e ampliar ações de prevenção. 

O programa, cujo mote é “Crack, é possível vencer”, 
pretende criar enfermarias especializadas com 2.462 leitos 
destinados ao tratamento de usuários de drogas nos 
hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
investimento previsto para essas enfermarias é de R$ 670 
milhões. 

A presidente Dilma Rousseff destacou que a rede 
pública de saúde terá de ser “reforçada” para atender a 
usuários que, segundo ela, “têm não só problemas 
pontuais, mas têm crise de abstinência, dificuldade de lidar 
com o fato, colocam sua vida em risco e têm 
comportamentos que afetam profundamente a família”. 

Ela dirigiu uma palavra aos pais de dependentes 
químicos que veem seus filhos “escravizados pelas 
drogas”. Dilma disse que é preciso ter “fé e esperança”. 

“Nós todos temos de fazer da dor deles [pais de 
usuários] a nossa, e ao fazer isso, ter clareza de que vamos 
fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para a 
recuperação desses filhos e filhas”. 

Dilma disse ainda que o novo programa será uma 
“política sistemática ampla moderna corajosa e criativa de 
enfretamento das drogas. ”O que nós hoje estamos fazendo 
é dizer sim, nós, 365 dias por ano, 24 horas por dia e sem 
nenhuma vacilação, nós vamos combater esse processo 
que instaura a violência e destrói famílias.” 

(http://g1.globo.com, 07/12/2011) 

1. Segundo a presidentedo Brasil, os pais dos dependentes de 
drogas necessitam acreditar que: 

A. As relações familiares são impotentes diante dos filhos 
drogados. 

B. Os  filhos viciados não conseguem largar as drogas. 
C. É possível os filhos se livrarem do vício. 
D. O prazer dado pelas drogas traz a incapacidade de cura 

para os dependentes. 
E. O vício é uma doença incurável. 

2. O texto é uma notícia que trata do(a):  

A. Tráfico de drogas no Brasil. 
B. Impunidade dos traficantes de drogas no Brasil. 
C. Liberação de altos recursos do governo federal destinados 

à saúde. 
D. Apresentação de causas que levam os jovens para o mundo 

das drogas. 
E. Plano de enfrentamento do governo Federal contra as 

drogas. 

3. De acordo com a fala da presidente Dilma Rousseff, no 
último parágrafo, são consequências das drogas: 

A. A violência e a destruição de famílias. 
B. A política da saúde do governo da Presidente Dilma 

Rousseff. 
C. O despreparo das famílias dos jovens dependentes. 
D. As condições dos hospitais públicos para atender os 

drogados. 
E. A busca do jovem pelo prazer ilusório dado pelas drogas. 

4. A presidente Dilma Rousseff destacou que a rede pública 
de saúde terá de ser “reforçada” para atender a usuários 
que, segundo ela, “têm não só problemas pontuais, mas 
têm crise de abstinência (...) 

Assinale a opção que apresenta um sinônimo da palavra 
abstinência: 

A. Privação. 
B. Responsabilidade. 
C. Paciência. 
D. Perseverança. 
E. Consciência. 

5. Sobre as informações presentes no texto, julgue os itens 
seguintes. 

I. Reduzir, no máximo, a média de atendimentos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) a usuários de drogas em todo país.  

II. O programa “Crack é possível vencer” faz parte de um 
conjunto de ações para combater o uso de drogas no 
Brasil. 

III. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff promete ao povo 
brasileiro, em discurso, acabar com o consumo de drogas 
no país nos 365 dias do ano.  

Está(ão) CORRETO(s):  
 

A. Apenas I. 
B. Apenas II.  
C. Apenas III. 
D. Apenas I e II. 
E. Apenas II e III.  

6.  Dilma disse que é preciso ter “fé e esperança”. 

Os termos destacados são classificados, 
RESPECTIVAMENTE, como: 

A. Substantivo, adjetivo, substantivo. 
B. Adjetivo, substantivo, adjetivo. 
C. Adjetivo, adjetivo, substantivo. 
D. Substantivo, adjetivo, adjetivo. 
E. Substantivo, substantivo, substantivo. 

7. A presidente Dilma Rousseff destacou que a rede pública 
de saúde terá de ser “reforçada” para atender a usuários 
que, segundo ela, “têm não só problemas pontuais (...) 

Assinale a opção que indica o tempo em que estão 
flexionadas as formas verbais destacadas, 
RESPECTIVAMENTE, no fragmento acima. 
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A. Presente, passado, futuro. 
B. Passado, futuro, presente. 
C. Presente, passado, passado. 
D. Passado, presente, presente. 
E. Presente, futuro, passado. 

 
8. O programa, cujo mote é “Crack, é possível vencer”, 

pretende criar enfermarias especializadas com 2.462 leitos 
destinados ao tratamento de usuários de drogas nos 
hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 A opção que justifica o uso das vírgulas no fragmento 
acima é: 

 
A. Introduz a fala da presidente Dilma. 
B. Isola elementos de uma citação.  
C. Separa o adjunto adverbial que aparece no meio da oração. 
D. Separa o sujeito do predicado da oração. 
E. Isola um esclarecimento do que foi dito anteriormente. 

9. SUS atendeu 250 mil usuários de drogas por mês em 2011. 

Sobre o fragmento acima é CORRETO afirmar que: 
 

A.  A oração possui o sujeito oculto. 
B. O fragmento é composto por duas orações. 
C. O predicado da oração é nominal. 
D. “SUS” é o sujeito da oração. 
E. O sujeito da oração é composto de dois núcleos. 

10. “Nós todos temos de fazer da dor deles [pais de usuários] 
a nossa, e ao fazer isso, ter clareza de que vamos fazer 
tudo o que estiver ao nosso alcance para a recuperação 
desses filhos e filhas”. 

 
As palavras destacadas no trecho acima são, 
RESPECTIVAMENTE, pronomes: 

 
A. Pessoal, possessivo, demonstrativo. 
B. Pessoal, indefinido, possessivo. 
C. Demonstrativo, demonstrativo, possessivo. 
D. Pessoal, demonstrativo, indefinido. 
E. Possessivo, possessivo, demonstrativo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. Mantenha uma distância segura do veículo da frente. Uma 
boa distância permite que você tenha tempo de reagir e 
acionar os freios diante de uma situação de emergência e 
haja tempo também para que o veículo, uma vez freado, 
pare antes de colidir. Em condições normais da pista e do 
clima, o tempo necessário para manter a distância segura é 
de, aproximadamente, dois segundos.  

Existe uma regra simples – regra dos dois segundos – que 
pode ajudar você a manter a distância segura do veículo da 
frente.  

Assinale o procedimento que NÃO corresponde à regra 
dos dois segundos: 

A. Escolha um ponto fixo à margem da via. 

B. Quando o veículo que vai à sua frente passar pelo ponto 
fixo, comece a contar. 

C. Conte dois segundos pausadamente. Uma maneira fácil é 
contar seis palavras em sequência “cinquenta e um, 
cinquenta e dois”. 

D. A distância entre o seu veículo e o que vai à frente vai ser 
segura se o seu veículo passar pelo ponto fixo após a 
contagem de cinco segundos. 

E. Se a distância entre o seu veículo e o que vai à frente não 
for segura, reduza a velocidade e faça nova contagem. 
Repita até estabelecer a distância segura. 

 
12. Preservar o meio ambiente é uma necessidade de toda a 

sociedade, para a qual todos devem contribuir. Alguns 
procedimentos contribuem para a redução da poluição 
atmosférica e da poluição sonora. 

 
Assinale a alternativa, em que o procedimento 
CONTRIBUI para reduzir a poluição atmosférica e sonora. 
 

A. Regule e faça a manutenção do seu motor, somente 
quando ele dê sinais de que precisa ser verificado. 

B. Carregue excesso de peso em bagageiros apropriados e 
colocados no teto do carro. 

C. Troque de marcha na rotação correta do motor. 
D. Realize reduções constantes de marcha, acelerações 

bruscas e freadas excessivas.  
E. Acelere o motor numa parada prolongada, a fim de mantê-

lo funcionando. 

13. A sujeira jogada na via pública ou nas margens das 
rodovias estimula a proliferação de insetos e de roedores, o 
que favorece a transmissão de doenças contagiosas. Outros 
materiais jogados no meio ambiente, como latas e garrafas 
plásticas levam muito tempo para serem absorvidos pela 
natureza.  

A fim de preservar o meio ambiente, o motorista NÃO 
deve: 

A. Manter sempre sacos de lixo dentro do veículo.  
B. Despejar lixo na via, nos terrenos baldios ou na vegetação 

à margem das rodovias. 
C. Isolar a área, em caso de acidente com transporte de 

produtos perigosos (químicos, inflamáveis, tóxicos), 
impedindo que eles atinjam rios, mananciais e a flora. 

D. Fazer a manutenção, conservação e limpeza do veículo em 
local próprio e não derramar óleo ou descartar materiais na 
via e nos espaços públicos.  

E. Solicitar ou colaborar na remoção ou limpeza de materiais 
que sujam os espaços públicos ou que também possam 
causar riscos para o trânsito. 
 

14. Assinale a opção que indica o que se DEVE fazer em caso 
de acidente. 

 
A. Abandonar a vítima de acidente. 
B. Omitir socorro sob pretexto de não testemunhar. 
C. Tentar remover a vítima presa nas ferragens, sem estar 

preparado. 
D. Tumultuar o local do acidente. 
E. Colaborar com as equipes de socorro. 
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15. Os riscos e os perigos a que estamos sujeitos no trânsito 
estão relacionados com: os veículos, os condutores, as vias 
de trânsito, o ambiente e o comportamento das pessoas. 

Através de uma inspeção visual simples, o motorista pode 
observar o funcionamento de seu veículo, evitando riscos 
no trânsito.  

São algumas ações classificadas como inspeção visual 
simples, EXCETO. 

A. Ver se o combustível indicado no painel é suficiente para 
chegar ao destino. 

B. Observar o nível do reservatório de água nos veículos 
refrigerados a água. 

C. Fazer a regulagem dos faróis, trabalho que dispensa 
completamente o trabalho de profissionais habilitados. 

D. Verificar se o desembaçador dianteiro e traseiro (se 
existirem) estão funcionando corretamente. 

E. Observar os reservatórios de nível de óleo de freio, do 
motor e de direção hidráulica, conforme manual do 
proprietário. 

 
16. De acordo com o Artigo 43 do Código de Trânsito 

Brasileiro, ao regular a velocidade, o condutor deverá ter 
alguns cuidados. 

 
Analise os itens seguintes. 

  
I. Obedecer aos limites máximos de velocidade estabelecidos 

para a via.  
II. Impedir a marcha normal dos demais veículos em 

circulação sem causa justificada, transitando a uma 
velocidade anormalmente reduzida. 

III. Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo, 
deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco 
nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser 
que haja perigo iminente. 

IV. Indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a 
sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. 

 
São cuidados que DEVEM ser tomados pelo motorista na 
regulagem da velocidade o que está exposto em:  

 
A. I, II e III. 
B. I, II e IV. 
C. III e IV. 
D. I, III e IV. 
E. Todos. 

 
17. De acordo com o que determina o Artigo 61 do Código de 

Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida para a 
via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 
características técnicas e as condições de trânsito. 

 
Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima NÃO permitida nas vias urbanas é de: 

 
A. Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido. 
B. Oitenta quilômetros por hora em todas as vias. 
C. Sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 

D. Quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras. 
E. Trinta quilômetros por hora, nas vias locais. 

 
18. Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito à 

sinalização de trânsito, de acordo com o que determina o 
Código Brasileiro de Trânsito. 

 
A. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, 

publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que 
possam gerar confusão, interferir na visibilidade da 
sinalização e comprometer a segurança do trânsito. 

B. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e 
respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de 
publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se 
relacionem com a mensagem da sinalização. 

C. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou 
símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia 
aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a 
via. 

D. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a 
via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de 
qualquer elemento que prejudique a visibilidade da 
sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para 
quem o tenha colocado. 

E. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito 
com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres não 
necessitarão de sinalização com faixas pintadas ou 
demarcadas no leito da via. 

 
19. Segundo o Artigo  20 do Código de Trânsito Brasileiro, 

NÃO é competência da Polícia Rodoviária Federal, no 
âmbito das rodovias e estradas federais: 

 
A. Realizar o patrulhamento ostensivo. 
B. Executar operações relacionadas com a segurança pública, 

com o objetivo de preservar a ordem. 
C. Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de 

trânsito. 
D. Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e 

dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de 
vítimas. 

E. Elaborar e implementar as medidas da Política Municipal 
de Segurança e Educação de Trânsito. 

 
20. Segundo o Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, 

constitui uma norma que deve ser obedecida no trânsito de 
veículos nas vias terrestres abertas à circulação:    

 
A. A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, 

admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. 
B. Os veículos precedidos de batedores não terão prioridade 

de passagem, desde que respeitadas as demais normas de 
circulação. 

C. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos 
acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se 
saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. 

D. O condutor deverá guardar apenas distância de segurança 
lateral entre o seu e os demais veículos, já que a distância 
de segurança frontal é sinalizada nas vias públicas. 

E. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, 
quando em atendimento na via, são impedidos de livre 
parada e estacionamento no local da prestação de serviço, 
exigindo que o motorista apresente uma autorização do 
CONTRAN. 
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21. Enumere os parênteses corretamente, relacionando-os aos 
conceitos básicos sobre o trânsito. 

(1)   Atropelamento 
(2)   Automóvel 
(3)   Boletim de Ocorrência  
(4)   Habilitado 
 
(  ) Acidente em que pedestre ou animal sofre impacto de um 

veículo.    
(   ) Veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, 

com capacidade para até oito pessoas, exclusive o 
condutor.   

(  ) Instrumento de coleta de informações sobre o acidente de 
trânsito, geralmente preenchido no local do acidente, pelo 
Agente da Autoridade de Trânsito.  

(  ) Pessoa possuidora de Carteira Nacional de Habilitação ou 
Carteira Internacional de Habilitação válidas 

Preenche os parênteses de forma CORRETA, a seguinte 
sequência:  
 

A. 2, 3, 1, 4. 
B. 1 ,2, 3, 4. 
C. 4, 3, 1, 2. 
D. 3, 2, 4, 1. 
E. 2, 4, 3, 2. 

22. A chuva reduz a visibilidade de todos, deixa a pista 
molhada e escorregadia e pode criar poças de água se o 
piso da pista for irregular, não tiver inclinação favorável 
ao escoamento de água, ou se estiver com buracos. 

Em caso de chuva, são atitudes que garantem a segurança 
do motorista e dos demais usuários da via, EXCETO: 

A. Acionar a luz alta do farol, diminuir a distância do veículo 
à sua frente e aumentar a velocidade.  

B. Evitar pisar no freio de maneira brusca, para não travar as 
rodas e não deixar o veículo derrapar, pela perda de 
aderência.  

C. No caso de chuvas de granizo (chuva de pedra), o melhor a 
fazer é parar o veículo em local seguro e aguardar o seu 
fim.  

D. Ter os limpadores de pára-brisa sempre em bom estado, o 
desembaçador e o sistema de sinalização do veículo 
funcionando perfeitamente aumentam as condições de 
segurança e o conforto. 

E. Tomar ainda mais cuidado, no caso de chuvas intensas, 
quando a visibilidade é ainda mais reduzida e a pista é 
recoberta por uma lâmina de água podendo aparecer muito 
mais poças.   
 

23. O significado da placa de regulamentação abaixo é: 
 
 

 
 
 

A. Proibido trânsito de caminhões. 
B. Proibido trânsito de veículos automotores. 
C. Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. 
D. Proibido ultrapassar. 
E. Proibido trânsito de veículos de tração animal. 
 
24. Assinale a opção que corresponde ao significado da placa 

de advertência apresentada abaixo. 
 

 
 
A. Cruzamento de vias. 
B. Entroncamento oblíquo à direita. 
C. Bifurcação em "Y". 
D. Cruz de Santo André. 
E. Entroncamento oblíquo à esquerda. 
 
25. Assinale a opção que corresponde ao significado da placa 

de sinalização de obras apresentada abaixo. 
 

 
 
A. Início de pista dividida. 
B. Estreitamento de pista à direita. 
C. Estreitamento de pista à esquerda. 
D. Pista escorregadia. 
E. Estreitamento de pista ao centro. 
 
_______________________________________________ 


