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20 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

O ÁTOMO (Murilo Mendes) 

 

Agasalha-me à sombra do teu corpo. 

Aninha-me entre teus seios, 

Aquece-me no calor do teu ventre: 

Coisa ínfima, quero ficar perto de ti 

como um pássaro que fugiu da tempestade. 

Eu sou uma moeda que Deus deixou rolar no chão. 

 

01-Verbos como „agasalhar‟ e „aninhar‟ dão a ideia de que o eu 

lírico deseja: 

 

A. Desaparecer 

B. Esquecer-se 

C. Esquentar-se 

D. Fundir-se 

E. Aparecer 

 

02- A leitura do poema revela um medo do amante. Que medo 

é esse? 

 

A. Do desconhecido 

B. Da separação 

C. Da ciência 

D. Da matéria 

E. De Deus 

 

03- Ao relacionar a linguagem poética ao átomo, conceito 

científico, o autor consegue mesclar: 

 

A. A verdade e a mentira 

B. O bem e o mal 

C. O corpo e a matéria 

D. A vida e a saudade 

E. NDA 

 

04- O adjetivo „ínfima‟ é sinônimo de: 

 

A. Bela 

B. Enorme 

C. Suprema 

D. Pequena 

E. Alta 

 

05- No trecho: „como um pássaro que fugiu da tempestade. ‟ A 

forma verbal destacada indica: 

 

A. Um fato inconcluso, que se prolonga por algum tempo. 

B. Um fato ocorrido no passado, anterior a outro também 

passado. 

C. Uma probabilidade. 

D. Um fato concluído no passado. 

E. Uma ação habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- A construção „vão-se‟ é formada por um verbo mais: 

 

A. Um pronome reflexivo. 

B. Uma partícula expletiva. 

C. Uma conjunção subordinativa objetiva direta. 

D. Uma preposição. 

E. Um verbo flexionado. 

 

Funcionário da Vivo orienta cliente a jogar celular na 

parede 

 

Problema com a internet 3G do celular? Arremesse o aparelho 

contra a parede que resolve. Pelo menos essa foi a 

recomendação de um atendente da Vivo. 

Há cerca de dois meses, uma cliente da empresa (que pediu 

para não ter seu nome publicado) começou a ter problemas com 

o 3G. 

Sem conseguir chegar a uma solução, ela recorreu, na semana 

passada, ao atendimento on-line da Vivo. 

Na conversa com o técnico da companhia de celular, surgiu a 

orientação para solucionar o problema: "Pega o aparelho e 

arremesse contra a parede! Resolve na hora", recomendou o 

atendente. 

"Antes disso, os atendentes pediram para eu ligar para a 

empresa usando outro aparelho que não aquele que 

apresentasse problemas, mas eu só tenho esse telefone", 

afirmou a cliente. 

 

07- Qual dos trechos abaixo revela reprovação em relação à 

atitude do atendente? 

 

A. Problema com a internet 3G do celular? Arremesse o 

aparelho contra a parede que resolve. 

B. Pelo menos essa foi a recomendação de um atendente da 

Vivo. 

C. ...uma cliente da empresa (que pediu para não ter seu 

nome publicado) começou a ter problemas com o 3G. 

D. Sem conseguir chegar a uma solução... 

E. Na conversa com o técnico da companhia de celular, 

surgiu a orientação para solucionar o problema... 
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08- O propósito principal do texto é: 

 

A. Entrevistar 

B. Criticar 

C. Convencer 

D. Julgar  

E. Informar 

 

09- Qual das palavras abaixo deveria ter sido acentuada pela 

mesma regra de „técnico‟? 

 

A. biceps 

B. rubrica 

C. paroco 

D. maracuja 

E. sotão 

 

 
 

10- No caso das regras citadas no quadrinho acima, quais 

palavras estão grafadas corretamente? 

 

A. Quieto e microondas 

B. arquiteto e maumorado 

C. aqui e gira-sol 

D. linguiça e mal-sucedido 

E. frequência e paraquedas 

 

11- Podemos classificar o vocábulo „drama‟ como: 

 

A. hetrônimo 

B. epiceno 

C. comum de dois gêneros 

D. sobrecomum 

E. feminino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- No texto acima, a palavra „claro‟ tem significado ambíguo. 

A que classes gramaticais diferentes ela pertencem em cada um 

dos dois significados possíveis? 

 

A. Adjetivo e adjunto adverbial. 

B. Advérbio e substantivo. 

C. Substantivo e interjeição. 

D. Adjetivo e interjeição. 

E. Adjunto adverbial e onomatopeia. 

 

13- A norma padrão determina que o verbo „aspirar‟ é 

transitivo direto quando significa “sorver”, “tragar”, 

“inspirar”.Isso ocorreu em qual das alternativas abaixo? 

 

A. „Os de ordem política consistem em permitir que essas 

moças se inscrevam em concurso para aspirar um cargo 

público, quando a lei não permite que elas o exerçam.‟ 

B. „Não penso  que ela aspirasse a algum legado; as pessoas 

assim dispostas excedem os serviços naturais, fazem-se 

mais risonhas, mais assíduas,...‟ 

C. „Oh! O tempo! O inflexível tempo, que como o Amor, é 

também irmão da Morte, vai ceifando aspirações...‟ 

D. Lalau era admitida na intimidade da família, mas o rapaz, 

filho de ministro e aspirante a ministro, ... 

E. „Uma das janelas estava  aberta. Helena foi ali aspirar um 

pouco do ar da noite.‟ 

 

14- Qual dos trechos abaixo foi alterado e agora contém um 

erro de concordância? 

 

A. „A minha vida é um barco abandonada 

Infiel, no ermo porto, ao seu destino.‟ 

 

B. „Por que não ergue ferro e segue o atino 

De navegar, casado com o seu fado?‟ 

 

C. „Ah! falta quem o lance ao mar, e alado 

Torne seu vulto em velas; peregrino‟ 

 

D. „Frescor de afastamento, no divino 

Amplexo da manhã, puro e salgado.‟ 

 

E. „Morto corpo da ação sem vontade 

Que o viva, vulto estéril de viver,‟ 
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15- Em qual dos trechos a seguir o acento grave foi 

erradamente omitido? 

 

A. „Nono dígito passa amanhã a ser obrigatório para todas as 

ligações‟ 

B. „Amazon negocia com a Livraria Saraiva no Brasil, diz 

agência‟ 

C. „Google quer se integrar de maneira mais natural a nossa 

vida cotidiana.‟ 

D. „Ministro se irrita com menção a 'chute no traseiro' e cita 

problemas de Londres‟ 

E. „Marcos Assunção melhora, viaja a Salvador, mas é 

dúvida contra o Bahia‟ 

 

16- „Na verdade, Lafões foi solto; não houve, porém, qualquer 

intervenção do chefe político de Cassi. Libertou-o o próprio 

comissário que o prendera e o conhecia como homem 

morigerado e qualificado.  

 

Entretanto, o guarda das obras públicas sempre supôs que a sua 

libertação ____________________ obra de Cassi, por isso lhe 

era grato e o defendia com todo o ardor.‟ 

Qual das locuções verbais abaixo completa corretamente o 

sentido do texto? 

 

A. era sido 

B. houvera ocorrido 

C. tivesse sido 

D. fizera –se por 

E. passara a ser 

 

17- De acordo com a norma padrão, o pronome foi 

corretamente empregado em qual das transcrições abaixo?  

 

A. É tão fácil enganar-se a si mesmo sem o perceber, como 

é difícil enganar os outros sem que o percebam. François 

La Rochefoucauld 

B. „Minha mãe mandou eu escolher este daqui, mas como 

eu sou teimosa…‟ 

C. „Não falei consigo  

com medo que os montes e vales que me achas  

caíssem a teus pés...‟ 

D. „O que os homens falam entre eles e jamais contariam 

para as mulheres?‟ 

E. „Diante da Cruz disse: “ estou aqui, trouxe-a  o meu 

passado, agora desejo viver contigo o meu futuro...’ 

 

18- Em qual dos trechos abaixo a preposição tem valor 

semântico de instrumento? 

 

A. „Conheça Portal doTerra com últimas notícias do Brasil e 

do Mundo com fotos e vídeos.‟ 

B. „Aprendi Com Meu Pai - 54 Pessoas Bem-sucedidas Contam a Maior 

Lição Que Receberam de Seu Pai‟ 

C. „O importante não é convencer com grandes palavras. É surpreender 

com grandes atitudes.‟ 

D.  „Participe do Facebook para se conectar com Gente 

Amiga e outros que você talvez conheça.‟ 

E. „A educação brasileira é comparada com outros países 

em plenária do Senado Federal‟ 

 

19- “O cinema vira sensação no início do século 20, com 

comédias curtas (eternizadas por Charles Chaplin) e 

documentos que retratam cenas cotidianas.”  

 

O presente do indicativo é usado para expressar ações 

habituais. No entanto, como no exemplo, ele pode referir-se a 

outro momento.  Como pode ser explicada a referência a esse 

momento? 

 

A. Os verbos estão no presente e atestam um fato que seguiu 

acontecendo num determinado curso de tempo. 

B. Os verbos estão no presente e antecipam uma 

possibilidade. 

C. Os verbos estão no presente, mas falam de um passado 

inacabado. 

D. Os verbos estão no presente e falam de fatos presentes 

devido ao momento da própria escrita. 

E. Os verbos estão no presente, mas falam de fatos 

passados. É o presente histórico. 

 

20- A forma verbal „vira‟ é oriunda de qual verbo? 

 

A. Vir 

B. Ver 

C. Ser 

D. Virar 

E. Ir 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- Dirigir alcoolizado de modo que gere risco de dano, poderá 

ter como pena: 

 

A. Detenção de 15 dias a 2 meses. 

B. Detenção de 15 dias a 6 meses. 

C. Detenção de um mês a 6 meses. 

D. Detenção de seis meses a um ano. 

E. Detenção de seis meses a dois anos. 

 

22- Sendo necessário acrescentar informações para 

complementar os sinais de regulamentação, como período de 

validade, características e uso do veículo, condições de 

estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa 

adicional ou incorporada à placa principal, formando um só 

conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de 

regulamentação. Na placa R-2 - “Dê a Preferência”: 

 

A. Pode acrescentar: À veículos a direita. 

B. Pode acrescentar: À veículos de carga. 

C. Pode acrescentar: À veículos especiais. 

D. Pode acrescentar: À veículos adaptados. 

E. Não se admite acrescentar informação complementar. 

 

23- Sobre pneus é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os pneus têm três funções importantes: impulsionar, 

frear e manter a dirigibilidade do veículo. 

B. O pneu consiste num invólucro semitubular de borracha.  

C. Os tipos mais comuns de pneus de acordo com sua 

fabricação são diagonais e os planais. 

http://pensador.uol.com.br/autor/francois_la_rochefoucauld/
http://pensador.uol.com.br/autor/francois_la_rochefoucauld/
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D. Os pneus podem ser com câmara ou sem câmara de ar. 

Os pneus sem câmara de ar possuem um revestimento 

macio e total que consegue reter o ar no caso de 

pequenos furos. Os pneus com câmaras esvaziam 

rapidamente quando furados.  

E. A pressão de cada pneu varia de acordo com o modelo e 

peso do veículo e é indicado pelo manual do veículo. 

 

24- São sinais de uma hemorragia, EXCETO: 

  

A. Presença de hematomas;  

B. Mucosas descoradas;  

C. Pulso lento e superficial;  

D. Tonturas, vertigens e desmaios;  

E. Náuseas e vômitos;  

 

25- São deveres dos motoristas profissionais, entre os quais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Estar atento às condições de segurança do veículo; 

B. Conduzir o veículo com imperícia, prudência, zelo e com 

observância aos princípios de direção defensiva; 

C. Respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as 

normas relativas ao tempo de direção e de descanso; 

D. Zelar pela carga transportada e pelo veículo; 

E. Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de 

fiscalização na via pública; 

 

26- Esta placa indica: 

 

A. Alfândega 

B. Peso bruto total máximo permitido 

C. Peso máximo permitido por eixo 

D. Comprimento máximo permitido 

E. Ponte 

 

27- A cor predominante na maioria dos sinais de 

regulamentação é: 

 

A. Preta 

B. Amarela 

C. Azul 

D. Vermelha 

E. Laranja 

 

28- As placas de indicação têm caráter de orientação ao 

motorista e podem ser de 4 (quatro) tipos, entre os quais não se 

inclui: 

 

A. Orientação e Destino; 

B. Serviços Auxiliares; 

C. Proibições; 

D. Educativas; 

E. Atrativos Turísticos. 

 

 

 

29- A principal causa da colisão frontal em vias retas é: 

 

A. Retorno à esquerda 

B. Conversão à direita 

C. Ultrapassagem mal elaborada 

D. Presença de sinalização 

E. Presença de acidentes na via.  

 

30- Nos conjuntos de suspensões, os amortecedores têm como 

função principal: 

 

A. Estabilizar na mudança de direção nas curvas. 

B. Aumentar a altura da carroceria. 

C. Diminuir os movimentos oscilatórios das molas 

D. Evitar atritos do pneu com o solo. 

E. Evitar o desgaste antecipado dos pneus. 

 

31-  Esta placa significa: 

 

A. Centro de convenções 

B. Cinema 

C. Museu 

D. Teatro 

E. Mirante 

 

32- Constitui infração leve usar buzina nas seguintes situações, 

EXCETO: 

 

A. Em situação que não a de simples toque breve como 

advertência ao pedestre ou a condutores de outros 

veículos; 

B. Prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto; 

C. Entre as vinte e duas e as seis e meia horas; 

D. Em locais e horários proibidos pela sinalização; 

E. Em desacordo com os padrões e as frequências 

estabelecidas pelo CONTRAN 

 

33- O impacto social causado pelas mortes no trânsito é muito 

intenso, pois a grande maioria das vítimas tem entre: 

 

A. 15 e 25 anos 

B. 18 e 35 anos 

C. 25 e 38 anos 

D. 12 e 40 anos 

E. 30 e 50 anos 

 

34- Os equipamentos de emergência são equipamentos 

obrigatórios. A lei obriga a tê-los. São eles, EXCETO: 

 

A. Estepe; 

B. Extintor; 

C. Triângulo; 

D. Macaco; 

E. Chave de fenda. 
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35- A folga entre o cinto e o corpo deve ser de no máximo: 

 

A. 0,5 cm 

B. 1,0 cm 

C. 2,5 cm 

D. 5,0 cm 

E. 8,0 cm 

 

36- A velocidade máxima de um automóvel na via urbana 

numa via coletora é de: 

 

A. 30 km/h 

B. 40 km/h 

C. 50 km/h 

D. 60 km/h 

E. 80 km/h 

 

37- É um caso de negligência: 

 

A. Dirigir com excesso de velocidade 

B. Falha na conservação do veículo 

C. Fazer manobras arriscadas 

D. Avaliar incorretamente as distâncias 

E. Desvios de direção 

 

38- Alguns veículos necessitam de trocas de óleo mais 

frequentes, pois operam em condições que exigem mais dos 

motores. São algumas destas condições, EXCETO: 

 

A. Dirigir predominantemente em trânsito urbano ou 

intenso; 

B. Dirigir em altas velocidades; 

C. Períodos com o carro parado seguidos por avanços em 

alta velocidade (como taxis, carros de polícia / 

bombeiros); 

D. Viajar distâncias curtas frequentemente, abaixo de 15 

km, e parar o veículo; 

E. Operar o veículo como reboque (trailers, carretas, etc.); 

 

39- A substituição do filtro de cabine, responsável por evitar a 

contaminação do ar lançado pelo ar condicionado, deve ser 

feita a cada: 

 

A. 3.000 km. 

B. 5.000 km. 

C. 15.000 km. 

D. 20.000 km. 

E. 30.000 km. 

 

40- Peça que recebe a força de pressão do tempo motor pela 

biela e transforma o movimento de alternado em circular. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Cilindro 

B. Êmbolo 

C. Árvore de manivelas 

D. Eixo comando 

E. Cabeçote 

 

 


