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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

(Eso no es Todo. Quino. Argentina, 2017 p.84) 

01- Por que as pessoas estão com a expressão facial retratada 

no texto? 

 

A. Porque estranham como ele está vestido. 

B. Porque não entendem o motivo dele ter chegado tão 

tarde. 

C. Porque ele acha que a folha é o ingresso. 

D. Porque ele é de outra classe social. 

E. Porque ele é o único que não trouxe casaco. 

 

02- O que demonstra a reação dos presentes ao que veem? 

 

A. Medo 

B. Surpresa 

C. Saudade  

D. Pesar  

E. Humor 

 

03- O que sugere o último quadrinho? 

 

A. Que o personagem não vai entrar no local. 

B. Que o personagem foi o último a chegar. 

C. Que o personagem não havia sido convidado. 

D. Que o personagem saiu. 

E. Que o personagem fica nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o tema “Compadrio – São João Dormiu” a Lumiar, do 

Pina, Zona Sul do Recife, foi a vencedora da 35º edição do 

Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas. O resultado, 

divulgado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de 

Cultura e da Fundação de Cultura Cidade, consagrou o grupo 

que na edição de 2018 também foi campeão. Os integrantes 

receberão o prêmio de R$ 13 mil + R$ 3 mil pela classificação 

nas eliminatórias – valor que será concedido a todas as 12 

finalistas. 

O júri, responsável pelas notas, foi composto por 18 jurados, 

sendo três para cada critério avaliado: casamento, marcador, 

coreografia, figurino, trilha sonora e desenvolvimento do tema.  
(https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/sao-joao-2019/2019/07/01/ 
NWS,109294,70,1457,NOTICIAS,2190-LUMIAR-BICAMPEA-CONCURSO-

QUADRILHAS-JUNINAS-RECIFE.aspx 

 

04- Quais palavras, retiradas do texto, são acentuadas pela 

mesma regra? 

 

A. Também – prêmio 

B. Campeã – júri 

C. Eliminatórias – critério 

D. Responsável – três  

E. Será – júri 

 

05- No trecho: “Os integrantes receberão o prêmio”, o verbo: 

 

A. Expressa a ideia de uma ação concluída. 

B. Expressa uma ação que está ocorrendo no momento da 

fala. 

C. Expressa uma ação que ainda vai ocorrer. 

D. Expressa uma ação contínua. 

E. Expressa uma ação incerta. 

 

A maior desgraça de uma nação pobre é que, em vez de 

produzir riqueza, produz ricos. Mas ricos sem riqueza. Na 

realidade, melhor seria chamá-los não de ricos mas de 

endinheirados. Rico é quem possui meios de produção. Rico é 

quem gera dinheiro e dá emprego. Endinheirado é quem 

simplesmente tem dinheiro. Ou que pensa que tem. Porque, na 

realidade, o dinheiro é que o tem a ele.  
(COUTO, Mia. Moçambique-Jornal "Savana", 13 de Dezembro de 2003) 

 

06- Em “melhor seria chamá-los não de ricos”, o autor sugere 

que os ricos, na verdade são: 

 

A. Pessoas que apenas possuem dinheiro. 

B. Pessoas pobres. 

C. Pessoas sem dinheiro, pois não possuem meios de 

produção. 

D. Pessoas pobres que que dão empregos. 

E. Pessoas que produzem ricos. 

 

07- “Porque, na realidade, o dinheiro é que o tem a ele.” 

O período destacado introduz no texto uma relação de: 

 

A. Adversidade 

B. Conformidade 

C. Conclusão 

D. Alternância 

E. Concessão 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/sao-joao-2019/2019/07/01/
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A verdade é esta: são demasiado pobres os nossos «ricos». 

Aquilo que _____, não ______. É produto de roubo e de 

negociatas. Não podem, porém, estes nossos endinheirados 

______em tranquilidade de tudo quanto ______. Vivem na 

obsessão de poderem ser roubados. Necessitavam de forças 

policiais à altura. Necessitavam de uma ordem social em que 

______ poucas razões para a criminalidade. 
 

(COUTO, Mia. Moçambique-Jornal "Savana", 13 de Dezembro de 2003) 

 

08- Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas 

do texto: 

 

A. Têm – detêm – usufluir – roubaram – houvessem  

B. Tem – detém – usufluir – roubarão – houvessem 

C. Têm – detêm – usufluir – roubaram – houvesse  

D. Tem – detém – usufruir – roubaram – houvesse  

E. Têm – detêm – usufruir – roubaram – houvesse  

 

09- Qual das alternativas abaixo contém a variação correta de 

grau do adjetivo. 

 

A. Ser endinheirado é mais mau que bom. 

B. O dinheiro é mais grande para os ricos. 

C. O rico é tão pobre mais que o endinheirado. 

D. Nações pobres são piores ricas. 

E. O dinheiro menor é mais grande nas nações ricas. 

 

10- Em qual das alternativas o sinal indicativo foi omitido da 

frase erradamente? 

 

A. Filipinas declararam alerta nacional devido a surto de 

dengue. 

B. Inverno requer cuidados contra a dengue. 

C. Mortes por dengue em Campinas chegam a 25 mil. 

D. O combate a dengue começou em janeiro desse ano. 

E. O uso de um drone dá acesso aos locais com a 

dificuldade de acesso. 

 

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada 

E triste, e triste e fatigado eu vinha. 

Tinhas a alma de sonhos povoada, 

E a alma de sonhos povoada eu tinha... 

E paramos de súbito na estrada 

Da vida: longos anos, presa à minha 

A tua mão, a vista deslumbrada 

Tive da luz que teu olhar continha. 

Hoje, segues de novo... Na partida 

Nem o pranto os teus olhos umedece, 

Nem te comove a dor da despedida. 

E eu, solitário, volto a face, e tremo, 

Vendo o teu vulto que desaparece 

Na extrema curva do caminho extremo. 

(Poesias, Sarças de fogo, 1888.) 

 

11- Assinale a alternativa correta sobre a análise linguística: 

 

A. No verso 1, “fatigada” dá qualidade ao sujeito ‘tu’. 

B. Em “ Tive da luz que teu olhar continha”, ‘que’ refere-

se a ‘teu olhar’. 
C. ‘triste’ e ‘fatigado’ são sinônimos no texto. 

D. ‘súbito’ significa ‘rápido’, ‘veloz’. 

E. ‘umedece’ dá qualidade a ‘olhos’. 

 

12- São substantivos do mesmo gênero: 

 

A. Alma – sonhos 

B. Dor – face 

C. Vulto – curva 

D. Pranto - estrada 

E. Partida – caminho  

 

13- Em qual das alternativas abaixo, a concordância está 

correta? 

 

A. Mais de um milhão sofre queimaduras anualmente. 

B. Menos de dois alunos foi aprovado após a recuperação. 

C. Foi ele quem realizou a pesquisa. 

D. Foram eles que fez o trabalho em grupo. 

E. Qual de vocês me pagarão? 

 

A humanidade comunica-se pela internet - só no Brasil já são 

quase 80 milhões de usuários -, mas isso não significa que ela 

seja, como gostam de dizer, uma "mídia" que promove a 

convergência de todas as outras "mídias". Ela é capaz de 

fornecer ferramentas para que um conteúdo atinja grandes 

audiências de um só golpe, ao vivo, assim como permite que 

duas pessoas falem entre si, reservadamente. Acima disso, 

porém, ela abre outras portas, muitas outras. Pensá-la 

simplesmente pelo paradigma da comunicação é estreitá-la, 

amofiná-la - e, principalmente, ameaçar a liberdade que ela 

encerra.  

 

(Eugênio Bucci, jornalista, O Estado de S.Paulo 20 de outubro de 2011 | 

03h07) 
 

14- Em qual tempo verbal está a maioria dos verbos do trecho? 

 

A. Presente 

B. Pretérito 

C. Futuro 

D. Infinitivo 

E. Imperativo 

 

15- Assinale a alternativa que contém um trecho do texto que 

contém uma expressão empregada no sentido figurado: 

 

A. “A humanidade comunica-se pela internet” 

B. “Ela é capaz de fornecer ferramentas para que um 

conteúdo atinja grandes audiências de um só golpe, ao 

vivo” 

C. “assim como permite que duas pessoas falem entre si, 

reservadamente.” 

D. “Pensá-la simplesmente pelo paradigma da 

comunicação” 

E. “e, principalmente, ameaçar a liberdade que ela 

encerra” 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

A.  

B. 100km/h em rodovias pista simples para automóveis, 

caminhonetes e motocicletas e 70km/h para demais 

veículos 

 

20- Com relação ao significado da placa a seguir, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

 

 

 

 

 

A. Caminhões mantenham-se a direita 

B. Furgões mantenham-se a direita 

C. Caminhões trafeguem pelo acostamento 

D. Veículos lentos usem faixa da direita 

E. Estacionamento para transporte de cargas 

 

21- Com relação ao sistema elétrico de veículos, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A. O fusível distribui energia 

B. O alternador produz corrente elétrica para alimentar o 

sistema elétrico e para carregar a bateria 

C. A bateria tem única função de distribuir energia 

D. O fusível eleva a descarga elétrica 

E. A bateria só armazena energia 

 

22- Cabe aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 

municípios, EXCETO: 

 

A. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito de suas atribuições 

B. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e 

multa, por infrações de circulação, estacionamento e 

parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, 

notificando os infratores e arrecadando as multas que 

aplicar, no âmbito de sua circunscrição 

C. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito estadual e federal 

D. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas 

administrativas cabíveis relativas a infrações por 

excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, 

bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar, 

no âmbito da sua circunscrição 

E. Promover e participar de projetos e programas de 

educação e segurança de trânsito de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23- O Código de Trânsito Brasileiro prevê a obrigatoriedade de 

prestação de socorros em acidentes, estipulando o grau da 

infração e as devidas penalidades para o condutor envolvido em 

acidente com vítima dentro das hipóteses as seguir, EXCETO: 

 

A. Deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, 

podendo fazê-lo 

B. Deixar de preservar o local, de forma a facilitar os 

trabalhos da polícia e da perícia 

C. Deixar de identificar-se ao policial e de lhe prestar 

informações necessárias à confecção do boletim de 

ocorrência 

D. Deixar de adotar providências para remover o veículo 

do local, quando determinadas por policial ou agente 

da autoridade de trânsito 

E. Deixar de adotar providências, podendo fazê-lo, no 

sentido de garantir perigo para o trânsito no local   

 

24- A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sua preferência 

B. Diminua a velocidade 

C. Dê preferência 

D. Pare 

E. Siga 

 

25- O símbolo a seguir significa: 

 

 

 

 

A. Combustível na reserva 

B. Nível baixo de óleo de motor 

C. Nível baixo do sistema de arrefecimento 

D. Nível alto de óleo de motor 

E. Nível baixo de óleo de freio 

 

26- Com relação ao motorista profissional, às vedações e 

regras, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A cada 6 horas de condução de veículo de transporte 

de cargas, devem haver 30 minutos de descanso, não 

podendo o tempo de o exercício contínuo da 

condução ultrapassar 5 horas e 30 minutos 

B. Na condução de transporte rodoviário de passageiros, 

devem haver 30 minutos de descanso a cada 4 horas 

de condução 

C. No período de 24 horas, o condutor deve ter 11 horas 

de descanso, das quais 8 horas devem ser de descanso 

ininterruptos e as demais podendo ser fracionadas 

D. A não observância dos períodos de descanso 

estabelecidos Código de Trânsito Brasileiro não 

sujeitará o motorista profissional às penalidades daí 

decorrentes, previstas no Código 
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E. O motorista é responsável por controlar e registrar o 

tempo de condução estipulado no Código de Trânsito 

Brasileiro 

 

27- Com relação a aquaplanagem, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Aquaplanagem é o nome que se dá quando o veículo 

perde contato com o solo devido a uma camada de 

água 

B. Entre os fatores que podem favorecer a ocorrência de 

aquaplanagem estão pneus lisos, grande volume de 

água na via, formando poças ou lâminas d’água, e alta 

velocidade 

C. Em caso de aquaplanagem, o condutor deve reduzir a 

velocidade tirando o pé do acelerador 

D. Uma forma de reduzir o risco de aquaplanagem é 

assumir uma conduta defensiva, mantendo velocidade 

reduzida, dentro dos padrões estabelecidos, e checar a 

qualidade e calibragem dos pneus 

E. Em caso de aquaplanagem, o condutor deve acionar o 

freio, reduzindo a velocidade, a fim de recuperar o 

contato dos pneus com o solo 

 

28- Com relação à direção defensiva e colisões, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. A fim de evitar colisões com motocicletas, o condutor 

defensivo deve adotar condutas como manter uma 

distância segura e em ultrapassagens realizá-la do 

mesmo modo que com outros veículos, observando a 

distância e os procedimentos  

B. Com relação a colisões com ciclistas, sabendo que 

muitas vezes eles desconhecem as leis de trânsito, o 

condutor defensivo deve ter certeza de que o ciclista 

viu e entendeu a sinalização efetuada, assim como ter 

cuidado ao realizar manobras ou abrir a porta 

C. Em caso de possível colisão com trens, a sinalização 

deve ser respeitada, o condutor deve ter atenção ao 

transpor via férrea, mas é obrigação do maquinista 

sinalizar sua passagem, devendo parar o trem caso 

não emita sinal sonoro, ou não seja notado, por 

qualquer motivo que seja, pelo condutor do veículo 

D. Em caso de surgimento de animais na via, o condutor 

não deve buzinar ou aumentar a luz dos faróis, 

quando a noite, tais atitudes podem assustar o animal 

ou causar cegueira temporária, o que pode impedir o 

animal de sair da via. Deve-se, na verdade, reduzir a 

velocidade até que tenha passado do animal 

E. Com relação a possíveis colisões com o pedestre, o 

condutor deve ter sempre atenção, cuidado e dar 

preferência de passagem, sobretudo em locais 

adequados, como faixas de pedestre, áreas 

hospitalares ou escolares, por exemplo  

 

 

 

 

 

 

29- É competência dos órgãos e entidades executivos de 

trânsito dos estados e distrito federal, EXCETO: 

 

A. É competência no âmbito da sua circunscrição 

realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, 

aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de 

condutores, expedir e cassar Licença de 

Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira 

Nacional de Habilitação, mediante delegação do 

órgão federal competente 

B. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, em rodovias federais 

C. Estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, 

as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, 

no âmbito da sua circunscrição 

D. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a 

suspensão e a cassação do direito de dirigir e o 

recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação 

E. Promover e participar de projetos e programas de 

educação e segurança de trânsito de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN 

 

30- Assinale a alternativa CORRETA quanto ao significado do 

símbolo a seguir: 

 

 

 

 

A. Baixo nível do líquido de arrefecimento 

B. Baixo nível de combustível 

C. Baico nível do óleo de motor 

D. Motor encharcado 

E. Nível baixo do reservatório do limpador de parabrisas 

 

31- As placas a seguir significam respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

A. Peso máximo por eixo, proibido mudar de faixa de 

trânsito, vire a direita, largura máxima permitida 

B. Peso máximo por eixo, proibido ultrapassar, vire a 

direita, largura máxima permitida 

C. Carga máxima permitida, proibido ultrapassar, vire a 

direita, largura máxima permitida 

D. Carga máxima permitida, proibido mudar de faixa de 

trânsito, sentido obrigatório, largura máxima 

permitida 

E. Carga máxima por eixo, proibido mudar de faixa de 

trânsito, sentido obrigatório, largura mínima 
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32- Com relação à direção defensiva e às condutas para evitar 

colisão com o veículo da frente, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Manter a atenção em tudo o que ocorre a sua volta, 

inclusive em condutas do motorista e veículo a frente, 

como luzes de freio e pisca alerta, por exemplo, que 

pode indicar o que o motorista está prestes a fazer 

B. Buscar uma visão ampla, não limitada ao próprio 

veículo ou veículo da frente, como condições a frente 

deste que possam levar o condutor a uma ação brusca 

sem sinalizar, assim como aos veículos localizados 

atrás ou ao lado do seu, garantindo a análise da 

situação e tomada da melhor decisão 

C. Iniciar frenagem suave previamente ao avistar 

possíveis situações de risco, evitando frenagens 

bruscas a fim de evitar acidentes envolvendo outros 

condutores mais desatentos 

D. Manter uma distância suficiente para realização de 

manobras, quando necessário, é conduta básica a ser 

adotada, sendo também passível de penalidade 

quando não observada 

E. Deve-se manter distância do veículo da frente 

garantindo a seguranças de ambos, não havendo 

diferença em vias secas ou molhadas 

 

33- Em acidentes com vítimas, a primeira ação após sinalizar o 

local é acionar o SAMU ou Corpo de Bombeiros Militares, são 

seus números, respectivamente: 

 

A. 193 e 192 

B. 192 e 193 

C. 190 e 192 

D. 190 e 193 

E. 190 e 191 

 

34- Com relação às normas de circulação e conduta previstas 

no Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Ao condutor é dado o direito de obstruir o trânsito, ou 

torná-lo perigoso atirando, depositando ou 

abandonando objetos ou substâncias na via, ou criar 

obstáculos nela 

B. O condutor deve se abster de qualquer ato que possa 

causar perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, 

de pessoas ou animais 

C. O condutor deve verificar o bom funcionamento dos 

equipamentos de uso obrigatório e se o nível de 

combustível é suficiente para chegar ao destino 

D. O condutor deve ter domínio do veículo e dirigi-lo 

com atenção e cuidado para a segurança no trânsito 

E. A circulação de veículos deve ocorrer pelo lado 

direito da via, sendo permitidas exceções quando 

assim estiver 

F.  sinalizado 

 

 

 

 

35- São condutas que você não deve realizar ao se deparar com 

um acidente com vítima, EXCETO: 

 

A. Tocar na vítima sem ser solicitado 

B. Transportar a vítima para o hospital 

C. Acionar o SAMU ou corpo de bombeiros e só tocar 

na vítima conforme solicitação e orientação da 

regulação médica 

D. Dar informações erradas ou incompletas à regulação 

médica 

E. Omitir socorro no trânsito 

 

36- As placas a seguir significam respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

A. Proibido parar, proibido estacionar, altura máxima 

permitida, comprimento máximo 

B. Proibido estacionar, proibido estacionar ou parar, 

altura máxima permitida, comprimento máximo 

permitido 

C. Proibido estacionar, proibido estacionar ou parar, 

comprimento máximo permitido, altura máxima 

permitida 

D. Permitido estacionar, proibido transporte escolar, 

altura máxima permitida, comprimento mínimo 

permitido 

E. Proibido estacionar, proibido estacionar ou parar, 

altura máxima permitida, caminhões com 

comprimento superior a 10 metros 

 

37- São elementos básicos da direção defensiva, EXCETO: 

 

A. Decisão de forma rápida e precisa de acordo com cada 

exigência e condição encontrada, como espaço e tempo 

para realização da ação, por exemplo 

B. Previsão quanto a possibilidade de ocorrências 

diversas, como buracos ou óleo na via 

C. Habilidade para executar ações e manobras com 

destreza garantindo maior segurança possível para si e 

para outros 

D. Conhecimento quantos às leis, normas e práticas 

veiculares  

E. Atenção ação de conduzir o veículo, não se 

considerando som alto ou uso de rádios amadores 

meios de distração 
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38- O símbolo a seguir, encontrado no painel de veículos, 

significa: 

 

 

 

 

 

 

A. Carga da bateria 

B. Temperatura do motor 

C. Anomalia no sistema de injeção eletrônica 

D. Falha no sistema de arrefecimento 

E. Temperatura do líquido de arrefecimento 

 

39- Com relação a velocidade máxima permitida em vias 

urbanas quando não houver sinalização que regulamente, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. 30km/h em vias locais 

B. 80km/h em vias de trânsito rápido 

C. 60km/h em vias arteriais 

D. 60km/h em vias coletoras 

E. 40km/h em vias coletoras 

 

40- A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

 

 

A. Veado na via 

B. Animais selvagens 

C. Área de preservação animal 

D. Área de preservação ambiental 

E. Preferência dos animais na via 

 

 


