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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 07.

País cumpre só 1/3 das metas para a educação

Relatório feito sob encomenda para o Ministério da
Educação revela que só 33% das 294 metas do Plano Nacio-
nal de Educação, criado por lei em 2001, foram cumpridas
[...]. O estudo, que abrange o período de 2001 a 2008, apon-
ta ainda alta repetência, baixa taxa de universitários e aces-
so à educação infantil longe do proposto.

Criado para implantar políticas educacionais que so-
brevivam a trocas de governo, o plano atribui metas a União,
Estados e municípios. Muitas delas não têm indicador que
permita acompanhar sua execução.

O governo Lula disse que o relatório é preliminar,
prometeu dobrar o atendimento de crianças em creches e ci-
tou avanços em indicadores dos ensinos fundamental e mé-
dio.

FOLHA DE S. PAULO, São Paulo, 3 mar. 2010, p. A1. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O texto é uma notícia e tem como principal função

(A) informar

(B) descrever

(C) instruir

(D) argumentar

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Como se trata de uma notícia, pertence ao domínio do dis-
curso
(A) publicitário
(B) literário
(C) jornalístico
(D) escolar

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No título do texto há uma crítica que pode ser confirmada
com
(A) a escolha do verbo “cumpre”.
(B) o uso do advérbio “só”.
(C) a omissão do nome do país.
(D) o sentido da palavra “meta”.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Segundo a notícia, o estudo revelou que 

(A) as políticas públicas para a melhoria da educação tive-
ram grande sucesso.

(B) o ingresso de jovens na educação superior alcançou
números satisfatórios.

(C) os índices de aprovação na educação infantil sofre-
ram um aumento significativo.

(D) o plano de educação do governo atual não atingiu os
objetivos propostos.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na passagem “O estudo, que abrange o período de 2001
a 2008, aponta ainda alta repetência, baixa taxa de univer-
sitários e acesso à educação infantil longe do proposto”, a
palavra ainda tem o sentido de:

(A) ao menos

(B) finalmente

(C) também

(D) mesmo

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em “o relatório é preliminar”, para afirmar o contrário, a ex-
pressão ficaria:

(A) “o relatório é posterior”.

(B) “o relatório é prévio”.

(C) “o relatório é preambular”.

(D) “o relatório é anterior”.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em “O governo Lula citou avanços na educação”, o verbo
em destaque está conjugado no mesmo tempo que o do
verbo na frase:

(A) A sociedade espera ações do governo.

(B) O governo ainda não cumpriu suas metas.

(C) A educação no Brasil precisa de recursos.

(D) As crianças carecem de boa educação.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Leia a charge abaixo para responder às questões de 08 a
10.

ERA GIZ. AGORA, TUBO DE TINTA DE GRAFITEIRO

CORREIO POPULAR, Campinas, 24 mar. 2009. p. A2.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A charge tematiza

(A) o fracasso na aquisição da escrita em escolas públi-
cas.

(B) a mudança de comportamento dos jovens em relação
à escrita.

(C) a difícil convivência entre professores e alunos ado-
lescentes.

(D) o desrespeito da criança de hoje pela escola.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No primeiro balão, a fala da professora é 

(A) imperativa

(B) afirmativa

(C) interrogativa

(D) exclamativa

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No segundo balão, a vírgula tem a função de

(A) separar elementos de mesma função.

(B) isolar aposto.

(C) separar adjunto adverbial.

(D) isolar vocativo.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Entende-se por deslocamento lateral a transposição de fai-
xas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e re-
tornos. Assim sendo, de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), para realizar uma conversão o condutor
deve aproximar-se
(A) o máximo possível do bordo direito da pista, para rea-

lizar  uma conversão à direita,  estando em uma via
coletora.

(B) o máximo possível do eixo da via, para realizar uma
conversão à direita, estando em uma via arterial de
circulação nos dois sentidos.

(C) do bordo direito da pista, para realizar uma conversão à
esquerda, estando em uma via coletora de mão dupla.

(D) do bordo esquerdo da pista, para realizar uma con-
versão à direita, estando em uma via coletora de mão
dupla.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O artigo 41 do CTB dispõe sobre o uso da buzina, desde
que em toque breve, em algumas situações. De acordo
com este artigo, o condutor poderá fazer uso da buzina,
nas vias urbanas para
(A) pedir passagem em locais com aglomeração de pes-

soas.
(B) apressar o pedestre que esteja executando uma tra-

vessia.
(C) fazer as advertências necessárias a fim de evitar aci-

dentes.
(D) avisar a um condutor que se tem o propósito de ultra-

passá-lo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Estacionar o veículo na área de cruzamento de vias, preju-
dicando a circulação de veículos e pedestres, acarretará a
seguinte medida administrativa prevista no CTB:

(A) retenção do veículo.

(B) remoção do veículo.

(C) apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

(D) cassação da CNH.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslo-
camento lateral, o condutor deverá

(A) colocar-se no centro da via e desacelerar o veículo
para concluir a manobra.

(B) colocar-se no centro da via e acelerar o veículo para
concluir a manobra.

(C) assegurar-se de que poderá efetuar a manobra sem
perigo para os demais usuários e fazer o sinal indica-
tivo de sua intenção, com antecedência.

(D) assegurar-se  de  que  poderá  efetuar  a  manobra  e
adentrar a via rapidamente, ficando dispensada a si-
nalização se não houver outros veículos na via.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o anexo II do CTB, as linhas divisoras de
fluxos seccionadas na cor branca significam

(A) divisão de fluxos semelhantes, com proibição de ul-
trapassagem e mudança de faixa.

(B) divisão de fluxos opostos,  com permissão de ultra-
passagem e mudança de faixa.

(C) divisão de fluxos opostos, com proibição de ultrapas-
sagem e mudança de faixa.

(D) divisão de fluxos semelhantes, com permissão de ul-
trapassagem e mudança de faixa.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Conforme o CTB, que condição não configura infração de
trânsito?

(A) Utilizar  o  pisca  alerta  do  veículo  em situações  de
emergência.

(B) Deixar  de  retirar  todo e  qualquer  objeto que tenha
sido utilizado para sinalização temporária da via.

(C) Conduzir  um automóvel sem acionar o limpador de
para-brisa durante a chuva.

(D) Conduzir triciclo em via pública sem possuir CNH na
categoria “C”.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ao aproximar-se de um cruzamento não sinalizado, a atitu-
de defensiva do condutor será:

(A) disputar a preferência com os outros usuários.

(B) buzinar para advertir  aos outros usuários da via de
que ele irá concluir o cruzamento.

(C) aumentar a velocidade de deslocamento para efetuar
o cruzamento rapidamente.

(D) ficar atento, parar o veículo se necessário, dando pre-
ferência ao veículo que transite à sua direita.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A velocidade máxima permitida para a via será indicada
por meio de sinalização, se houver. De acordo com o CTB,
para uma via  local,  onde não existir  sinalização regula-
mentadora, a velocidade máxima será de:

(A) 30 km/h

(B) 40 km/h

(C) 50 km/h

(D) 60 km/h
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o CTB, quando o condutor, envolvido em
acidente de trânsito, deixar de prestar socorro à vítima  po-
dendo fazê-lo, terá como penalidade e medida administra-
tiva:

(A) multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento
do Certificado de Registro e Licenciamento Veicular
(CRLV).

(B) multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

(C) multa e apreensão do veículo.

(D) multa e suspensão do direito de dirigir.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Que requisito está previsto no CTB como necessário para
habilitar-se na categoria “E”?

(A) Ser maior de 18 (dezoito) anos de idade.

(B) Estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria
“B”.

(C) Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria
“C”.

(D) Não ter cometido nenhuma infração de trânsito nos
últimos doze meses.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação

(A) será válida quando apresentada junto com o docu-
mento do veículo.

(B) deverá ser obrigatoriamente autenticada em cartório.

(C) não será válida se desacompanhada do documento
de identidade do condutor.

(D) não dá direito a conduzir veículo automotor, pois ape-
nas a original tem validade.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os veículos de emergência, além de prioridade no trânsito,
gozam de livre circulação, estacionamento e parada. De
acordo com o CTB, quando em serviço de urgência, ne-
cessitam estar identificados por dispositivos regulamenta-
res de alarme sonoro e iluminação intermitente na cor 

(A) vermelha

(B) amarela

(C) azul

(D) verde

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Conforme disposto no CTB, a pontuação correspondente à
infração de trânsito de natureza gravíssima é de:

(A) quatro pontos.

(B) cinco pontos.

(C) seis pontos.

(D) sete pontos.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com a determinação legal, prevista no CTB, a
aplicação da penalidade de multa compete

(A) aos orientadores de trânsito.

(B) aos agentes de trânsito.

(C) à autoridade de trânsito.

(D) à Polícia Rodoviária Federal (PRF).

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Conforme o artigo 269 do CTB, considera-se como medida
administrativa:

(A) o pagamento de multa.

(B) o recolhimento da CNH.

(C) a advertência por escrito.

(D) a cassação da CNH.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Quando um condutor de veículos atinge 20 pontos em seu
prontuário de CNH, fruto de repetidas infrações de trânsi-
to,  ele  pode  ter  sua  CNH suspensa.  De  acordo  com o
CTB,  a soma das infrações  gravíssima,  grave,  média  e
leve (uma de cada) totaliza

(A) 22 pontos.

(B) 21 pontos.

(C) 20 pontos.

(D) 19 pontos.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o  CTB, os condutores de veículos com
mais de sessenta e cinco anos de idade, ao renovarem
sua CNH, deverão se submeter ao exame de aptidão físi-
ca e mental no período de

(A) três em três anos.

(B) quatro em quatro anos.

(C) cinco em cinco anos.

(D) seis em seis anos.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na estrutura do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), é um
órgão executivo de trânsito:

(A) CONTRAN

(B) CETRAN

(C) DETRAN

(D) JARI
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o anexo II do CTB, a sinalização horizontal
destinada a orientar os sentidos de trânsito, direcionando
a circulação dos veículos, é denominada de

(A) marcas longitudinais.

(B) marcas transversais.

(C) marcas de canalização.

(D) marcas de delimitação.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o conceito que segue.

É uma via urbana destinada a coletar e distribuir o trânsito
que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de maior
fluxo, facilitando-o dentro das regiões da cidade. 

Este conceito, dado  no anexo I do CTB, refere-se a uma
via

(A) coletora

(B) preferencial

(C) arterial

(D) local

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interrom-
per a livre circulação de veículos e pedestres poderá ser
iniciada sem permissão prévia do órgão com circunscrição
sobre a via. De acordo com o CTB, a obrigação de sinali-
zar é

(A) da Polícia Militar do estado respectivo.

(B) dos agentes de trânsito com circunscrição sobre a via.

(C) do próprio órgão com circunscrição sobre a via.

(D) do próprio responsável pela execução da obra ou do
evento.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os veículos em circulação deverão ter suas condições de
segurança, de controle de emissão de gases poluentes e
de ruídos avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória,
na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para
os itens de segurança, e de acordo com o CTB, para os
itens relativos à emissão de gases poluentes e ruídos es-
tabelecidos pelo

(A) Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).

(B) Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).

(C) Ministério da Saúde (MS).

(D) Ministério da Justiça (MJ).

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o CTB, qual documento é de porte obriga-
tório para circulação com veículo automotor?

(A) Certificado de registro do veículo

(B) Nota fiscal do veículo

(C) Certificado de licenciamento anual

(D) Certificado de segurança veicular

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No caso de transferência  de propriedade,  o  proprietário
antigo deverá encaminhar ao DETRAN de seu estado có-
pia autenticada do comprovante de transferência de pro-
priedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter
que se responsabilizar  solidariamente pelas penalidades
impostas. Qual o prazo previsto pelo artigo 134 do CTB
para que este encaminhamento seja realizado?

(A)   15 dias

(B)   30 dias

(C)   90 dias

(D) 365 dias

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O condutor de veículo motorizado utilizado no transporte
de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluí-
do o motorista, deverá possuir CNH na seguinte categoria:

(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o CTB, transportar crianças em veículo au-
tomotor, sem observância das normas de segurança esta-
belecidas, é uma infração de trânsito,  prevista no artigo
168, classificada de natureza

(A) leve

(B) média

(C) grave

(D) gravíssima

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Conforme prevê o artigo 180 do CTB, ter o seu veículo
imobilizado na via pública por falta de combustível é uma
infração de trânsito de natureza

(A) leve

(B) média

(C) grave

(D) gravíssima
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Dentre as infrações de trânsito, qual é definida pelo CTB
como de natureza gravíssima?

(A) Deixar de guardar distância lateral de um metro e cin-
quenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicle-
ta.

(B) Executar operação de conversão à direita ou à es-
querda em locais proibidos pela sinalização.

(C) Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e
a veículo não motorizado que se encontre na faixa a
ele destinada.

(D) Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias pro-
vidas de iluminação pública.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com a previsão dada pelo artigo 268 do CTB,
será submetido a curso de reciclagem, na forma estabele-
cida pelo CONTRAN, aquele infrator que

(A) tiver suspenso o seu direito de dirigir.

(B) deixar de atualizar o cadastro de sua CNH junto ao
DETRAN.

(C) falsificar ou adulterar a CNH.

(D) falsificar ou adulterar a placa de identificação do veí-
culo.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com as definições dadas pelo anexo I do CTB,
a obra de arte destinada à transposição de vias, em desní-
vel aéreo e ao uso de pedestres, é denominada:

(A) passarela

(B) passagem de nível

(C) trincheira

(D) faixa de pedestres

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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