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20 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A presidenta Dilma Rousseff, acompanhada por uma comitiva 

de ministros, viaja nesta terça-feira (24) por volta das 16h para 

Londres, capital do Reino Unido, onde fica até o dia 28. Ela 

programou uma intensa agenda, que inclui a abertura da 30ª 

edição dos Jogos Olímpicos, quando aproveitará para promover 

o Brasil como destino turístico, e atividades de fortalecimento 

do Programa Ciência sem Fronteiras, além de várias reuniões. 

 

01. No trecho do texto „quando aproveitará para promover o 

Brasil como destino turístico‟ percebe-se que a presidenta quer: 

 

A. Passar vários dias viajando. 

B. Mostrar que o Brasil é um bom lugar para conhecer. 

C. Ficar fora do Brasil até resolver vários problemas no 

exterior. 

D. Que as pessoas venham fazer cursos de Ciências no 

Brasil. 

E. Provar que o Brasil não está afetado pela crise 

mundial. 

02. Assinale a alternativa correta: 

 

A. Dilma é um substantivo comum. 

B. Londres é um substantivo próprio. 

C. Brasil é um substantivo feminino. 

D. Olímpicos é um substantivo comum de dois gêneros. 

E. Turístico não tem plural. 

03. Qual das palavras abaixo está separada corretamente? 

 

A. Via-ja 

B. Pro-gra-mo-u 

C. In-clui 

D. Ci- ên- ci-a 

E. Re- u- ni- ões 

 

 
 

04. Por que a tirinha é engraçada? 

 

A. Porque Cebolinha pensa que agradaria à Mônica 

chegando na hora. 

B. Porque Cebolinha leva flores para Mônica e mais 

nada. 

C. Porque Mônica confundiu a hora que tinha marcado 

com Cebolinha. 

D. Porque a casa de Mônica está toda molhada. 

E. Porque Cebolinha está bem arrumado e Mônica não. 

05. Qual a expressão de Cebolinha no segundo quadrinho? 

 

A. Raiva 

B. Medo 

C. Surpresa 

D. Satisfação 

E. Pena 

06. Em qual das alternativas há uma palavra na qual o X tem o 

mesmo som que tem em „exatamente‟? 

 

A. Enxame 

B. Auxílio 

C. Explicar 

D. Exagero 

E. Táxi 

07. Em qual dos trechos abaixo a vírgula foi empregada de 

maneira errada? 

 

A. Defina um horário do seu dia para se dedicar aos 

estudos, não existe um horário melhor ou pior, isso vai 

variar de pessoa para pessoa. 

B. No ambiente de estudo é essencial que seja um local 

calmo, claro e bem ventilado.  

C. Os materiais que serão utilizados, devem estar 

organizados próximos de você.  

D. É importante que você esteja bem alimentado: a fome 

prejudica os estudos, o raciocínio, e o entendimento.  

E. Não fique comendo ao mesmo tempo em que estiver 

estudando, faça as refeições antes e depois dos 

estudos.  

„Tente se concentrar o máximo possível, procure se interessar 

mais pelo o que você estuda. Mas a concentração tem um 

limite, e quando o limite dela é ultrapassado, a pessoa perde 

totalmente a concentração nos estudos, e neste caso é melhor 

parar, relaxar, para depois retomar, se for o caso.‟ 

 

08. Quando o autor propõe que você deve se interessar mais 

pelo que você estuda ele deseja que você se torne: 

 

A. Interativo 

B. Interessante 

C. Intermitente 

D. Interessado 

E. Independente 

09. Qual das palavras abaixo é acentuada pela mesma regra que 

„máximo‟? 

 

A. Álcool 

B. Alívio 

C. Fácil 

D. Incomparável 

E. Experiência 
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A Cigarra e a Formiga 

 

A cigarra tendo cantado  

Todo o verão, 

Encontrava-se bastante desprovida 

Quando o inverno havia chegado 

Nem um só pedacinho 

De mosca ou de bichinho 

Ela foi queixar-se da sua fome 

Em casa da formiga, sua vizinha 

Pedindo para lhe emprestar 

Algum grão para subsistir 

Até a nova estação. 

-Eu lhe pagarei, disse ela, 

Antes de agosto, palavra de honra, 

Juros e mora. 

A formiga não é emprestadora: 

É esse o seu menor defeito. 

- O que você fazia no verão? 

Disse ela a esta pedinchona. 

- Noite e dia indo e vindo 

Eu cantava, não lhe desagradava. 

- Você cantava? Eu fico muito lisonjeada. 

Pois bem! Dance agora. 

 

10. O texto lido: 

 

A. Narra acontecimentos passados. 

B. Informa sobre um acontecimento social. 

C. Mostra o lado engraçado das tragédias. 

D. Não tem personagens. 

E. Tem um personagem que narra a própria história. 

 

11. Que outra palavra foi escrita corretamente com „j‟ como foi 

„lisonjeira‟? 

 

A. garajem 

B. ajito 

C. rejião 

D. feijão 

E. jiboia 

 

12. „A cigarra tendo cantado  

       Todo o verão, 

       Encontrava-se bastante desprovida‟ 

 

No trecho acima, o que significa a palavra sublinhada? 

 

A. Sem provas de que trabalhou 

B. De férias  

C. Sem mantimentos 

D. Doente 

E. Descansada 

 

13. „A formiga não é emprestadora: 

       É esse o seu menor defeito.‟ 

 

Esses versos querem dizer que: 

 

A. A formiga tem muitas qualidades. 

B. A formiga divide tudo o que tem com os outros. 

C. A formiga não tem defeitos. 

D. A formiga tem defeitos mais graves ainda. 

E. A formiga é solidária. 

 

14. Podemos afirmar que os personagens da história: 

 

A. São animais irracionais e se apresentam como tal. 

B. Expressam-se por meio de versos, por isso não se 

entendem. 

C. São pessoas disfarçadas de animais. 

D. Falam por meio das suas ações apenas. 

E. São animais, mas têm atitudes humanas. 

 

15. Que características podemos dar à cigarra e à formiga, 

respectivamente? 

 

A. Preguiçosa e prevenida 

B. Corajosa e desleixada 

C. Previdente e trabalhadora 

D. Precavida e sovina 

E. Negligente e egoísta 

 

16. Você cantava? Eu fico muito lisonjeada. 

      Pois bem! Dance agora. 

 

Os versos acima correspondem ao final da fábula. Pela leitura 

dele percebemos que: 

 

A. A cigarra convenceu a formiga. 

B. A formiga gostava do canto da cigarra e queria 

conhecer mais talentos. 

C. A formiga ridicularizou a cigarra. 

D. A cigarra atendeu prontamente a formiga. 

E. A cigarra e a formiga fizeram uma festa juntas. 

 

17. No trecho „sua vizinha‟, a palavra sublinhada refere-se a: 

 

A. Casa 

B. Fome 

C. Ela 

D. Cigarra  

E. Formiga 

 

18. Em qual dos trechos NÃO houve nenhum erro de grafia? 

 

A. De hipertensão a osteoporoze, diversos males podem 

ser amenizados e controlados com a escolha do 

exercício físico certo. 

B. Diabetes: Exercícios: caminhada, idroginástica e 

atividades aeróbicas em geral. 

C. A natação pode ser uma grande amiga de quem sofre 

com doenças respiratórias, como asma e bronquite. 

D. Qualquer exercício – até uma simples caminhada – 

que tenha intensidade leve a moderada pode ajudar a 

combater a ipertensão. 

E. Para o clínico geral João Branco, atividades como ioga 

e Tai Chi Chuan são boas opções porque controlam a 

anciedade por meio da respiração. 

 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/16-osteoporose
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19. Observe as frases: 

 

I. O recado foi dado a um garoto. 

II. Na sala ficou apenas um aluno depois do toque. 

III. Um bom homem passou e deu-lhe abrigo. 

 

Em qual das alternativas está (ão) a (s) frase (s) em que „um‟ é 

numeral? 

 

A. I 

B. II 

C. III 

D. I e II 

E. II e III 

 

20. Assinale a alternativa que contém erro de concordância: 

 

A. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do 

que repartir o despojo com os soberbos. 

B. O homem violento alicia o seu vizinho, e guia-o por 

um caminho que não é bom. 

C. Pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade; 

e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. 

D. O homem vil suscita o mal; e nos seus lábios há como 

que um fogo ardente. 

E. Lábios justos é o prazer dos reis; e eles ama aquele 

que fala coisas retas. 

 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS  

21.  Esta placa significa: 

 

A. TAD – 2: Marina 

B. TAD – 3: Área para esportes náuticos 

C. TAR – 2: Barco de passeio 

D. TNA – 04: Estância Hidromineral 

E. TNA – 01: Praia 

 

22. Em um acidente em que ocorreram queimaduras, existem 

diversos procedimentos a serem realizados. Indique o 

INCORRETO: 

 

A. Se a queimadura for de pouca extensão, resfriar o local 

com água gelada ou gelo imediatamente. 

B. Secar o local delicadamente com um pano limpo ou 

chumaços de gaze. 

C. Cobrir o ferimento com compressas de gaze. 

D. Em queimaduras de 2º grau, aplicar água fria e cubrir 

a área afetada com compressas de gaze embebida em 

vaselina estéril. 

E. Nunca fure as bolhas que possam se formar. 

 

23. É proibido utilizar buzina entre que horários? 

 

A. Entre às vinte e uma e às seis horas 

B. Entre às vinte e duas e às quatro horas 

C. Entre às vinte e duas e às sete horas 

D. Entre às vinte e duas e às seis horas 

E. Entre às vinte e três e às quatro horas 

 

24. Esta imagem 

implica em: 

 

A. Uma infração leve e multa. 

B. Uma infração média e multa. 

C. Uma infração média e multa duas vezes. 

D. Uma infração grave e multa. 

E. Uma falta de educação e dano ao ambiente, mas não é 

infração. 

 

25. O encosto de cabeça é uma proteção obrigatória para os 

assentos do motorista e dos passageiros (à exceção do 

passageiro do assento central traseiro). Sua altura deve estar: 

 

A. Acima dos olhos e a distância não deve ser maior do 

que 5 cm.  

B. Abaixo dos olhos e a distância não deve ser maior do 

que 5  cm.  

C. Acima dos olhos e a distância não deve ser maior do 

que 7 cm.  

D. Abaixo dos olhos e a distância não deve ser maior do 

que 7 cm.  

E. Na altura dos olhos e a distância não deve ser maior do 

que 8 cm.  

 

26. Para analisar o arrefecimento do automóvel, deve-se 

verificar toda semana, com o motor frio, o nível do líquido no 

reservatório ligado ao radiador. Para completar o nível deve-se 

utilizar: 

 

A. 1/3 de água filtrada e 2/3 de aditivo.  

B. 2/3 de água filtrada e 1/3 de aditivo. 

C. 1/4 de água filtrada e 3/4 de aditivo. 

D. 3/4 de água filtrada e 1/4 de aditivo. 

E. 2/4 de água filtrada e 2/4 de aditivo. 
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27. Esta placa significa: 

 

A. A-10a: Entroncamento oblíquo à esquerda. 

B. A-10b: Entroncamento oblíquo à direita. 

C. A-9: Bifurcação em “Y”. 

D. A-8: Interseção em “Y”. 

E. A-11b: Junção sucessiva contrária primeira à 

esquerda. 

 

28. Local onde há a mistura de ar com gasolina. 

 

A. Carburador 

B. Bomba de gasolina 

C. Tanque de gasolina 

D. Pistão 

E. Radiador 

 

29. O motor universal é chamado de: 

 

A. Motor monotemporal  

B. Motor de dois tempos 

C. Motor de três tempos 

D. Motor de quatro tempos 

E. Motor genérico  

 

30. Numa troca de pneu, a ordem mais 

adequada para apertar os parafusos/porcas da roda para 

distribuir igualmente a força do aperto é: 

 

A. a, b, c, d, e 

B. a, d, b, e, c 

C. a, d, c, b, e 

D. a, e, d, c, b 

E. Qualquer ordem, pois esta não interfere em nada no 

pneu. 

 

31. A Poluição ambiental é a degradação ambiental resultante 

de atividades que direta ou indiretamente, EXCETO: 

 

A. Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da 

população. 

B. Criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas. 

C. Afetem desfavoravelmente a biota. 

D. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente. 

E. Lancem materiais ou energia em acordo com os 

padrões ambientais estabelecidos. 

 

32. A lavagem de máquinas e veículos sempre resulta em um 

despejo que contém quantidades razoáveis de óleos e graxas. 

Este despejo, se não tratado de forma correta, pode contaminar 

o solo e os rios, comprometendo a qualidade da água. Assim, o 

local para executar a lavagem no campo deve estar à distância 

mínima de quantos metros de nascentes e cursos d‟gua? 

 

A. 10 metros 

B. 20 metros 

C. 50 metros 

D. 100 metros 

E. 200 metros 

 

33. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 162. 

Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 

Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que 

esteja conduzindo gera: 

 

A. Infração - gravíssima; Penalidade – multa. 

B. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (três vezes) 

e apreensão do veículo. 

C. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (três vezes). 

D. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (cinco 

vezes) e apreensão do veículo. 

E. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (três vezes) 

e apreensão do veículo; Medida administrativa - 

recolhimento do documento de habilitação. 

 

34. Observe: Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do 

veículo de forma compatível com a segurança do trânsito: 

 

I - quando se aproximar de passeatas, aglomeracoes, cortejos, 

préstitos e desfiles. 

II - nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo 

agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou 

gestos. 

III - ao aproximar-se da guia da calçada (meio-fio) ou 

acostamento. 

IV - ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada. 

V - nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada. 

 

Indique em quais destas situações gera-se Infração – grave e 

Penalidade – multa: 

  

A. I, II, III, IV, V. 

B. I, III, V, apenas. 

C. II, III, IV, V, apenas. 

D. III e V, apenas. 

E. II, III, IV, apenas. 

 

35. Faz parte do Sistema de Lubrificação, EXCETO: 

 

A. Cárter 

B. Injeção eletrônica 

C. Bomba de óleo 

D. Filtro de óleo 

E. Comando de válvula 
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36.  Esta placa significa: 

 

A. A-17: Pista irregular 

B. A-18: Saliência ou lombada 

C. A-19: Depressão 

D. A-23: Ponte móvel 

E. A-40: Passagem de nível com barreira 

 

37. A sinalização horizontal se apresenta em cinco cores. A cor 

amarela é utilizada: 

 

A. Na regulação de fluxos de sentidos opostos; na 

delimitação de espaços proibidos para estacionamento 

e/ou parada e na marcação de obstáculos. 

B. Para proporcionar contraste, quando necessário, entre 

a marca viária e o pavimento das ciclo-faixas e/ou 

ciclovias, na parte interna destas, associada a linha de 

bordo branca ou de linha de divisão de fluxo de 

mesmo sentido e nos símbolos de hospitais e 

farmácias (cruz). 

C. Na regulação de fluxos de mesmo sentido; na 

delimitação de trechos de vias, destinados ao 

estacionamento regulamentado de veículos em 

condições especiais; na marcação de faixas de 

travessias de pedestres, símbolos e legendas. 

D. Nas pinturas de símbolos de pessoas portadoras de 

deficiência física, em áreas especiais de 

estacionamento ou de parada para embarque e 

desembarque. 

E. Para proporcionar contraste entre o pavimento e a 

pintura. 

 

38. Geralmente, no Brasil, o maior número de acidentes se dá 

por: 

 

A. Atropelamento 

B. Capotamento 

C. Choque 

D. Colisão 

E. Queda 

 

39. É aquela que o veículo percorre desde que o perigo é visto 

até parar. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Distância de frenagem 

B. Distância de reação 

C. Distância de parada 

D. Distância de seguimento 

E. Distância de frenagem 

 

 

40. São equipamentos obrigatórios nos tratores de esteiras, 

EXCETO: 

 

A. Faróis dianteiros, de luz branca ou amarela. 

B. Lanternas de posição traseiras, de cor amarela. 

C. Lanternas de freio, de cor vermelha. 

D. Indicadores luminosos de mudança de direção, 

dianteiros e traseiros. 

E. Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. 

 

 




