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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

                Oito dias após simbolizar os atos ofensivos de 

torcedores do Grêmio contra o goleiro Aranha, do Santos, 

Patrícia Moreira se pronunciou sobre o caso em uma entrevista 

coletiva em Porto Alegre. Nesta sexta-feira, em meio a 

lágrimas, a jovem de 23 anos afirmou que não se considera 

racista e pediu desculpas pela participação no caso. 

               "Boa tarde. Eu queria muito pedir desculpas ao 

goleiro Aranha. Desculpas mesmo", afirmou. "Perdão, de 

coração. Eu não sou racista. Perdão, perdão", acrescentou a 

jovem gaúcha. 

No depoimento desta sexta-feira, Patrícia Moreira também se 

dirigiu ao Grêmio e seus torcedores, pedindo desculpas por 

expor o clube no episódio.  

 

(http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas 

noticias/2014/09/05/gremista-acusada-de-racismo-pede-

desculpas-nao-sou-racista.htm) 

 

 

01- Assinale a alternativa INCORRETA sobre o texto: 

 

A. É uma narrativa curta. 

B. Trata de um acontecimento atual. 

C. O assunto desperta a atenção do público destinatário. 

D. Aborda apenas os detalhes do acontecimento. 

E. Possibilita uma leitura rápida. 

 

02- Podemos substituir a expressão ‗atos ofensivos‘ por qual 

das elencadas abaixo, sem prejuízo da compreensão do texto? 

 

A. Atos libidinosos. 

B. Atos jurídicos. 

C. Atos hostis. 

D. Atos inconscientes. 

E. Atos políticos. 

 

03- A notícia pretende destacar: 

 

A. A denúncia do goleiro Aranha sobre atos racistas. 

B. O pedido de desculpas de uma torcedora por ofensas 

feitas durante um jogo. 

C. O diálogo entre uma torcedora e um jogador de um time 

adversário e suas reações a favor e contra o racismo nos 

campos de futebol. 

D. A reação do Grêmio ao grupo de torcedores responsáveis 

pelo comportamento geral de sua torcida organizada 

marcado por ofensas raciais. 

E. O pronunciamento da líder de um grupo simbolizado 

pelo repúdio à violência racial durante jogos no Brasil. 

 

04- Acerca das regras de acentuação defendidas pela norma 

padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ‗Grêmio‘ é acentuada devido ao hiato presente em sua 

terminação. 

B. ‗lágrimas‘ é acentuada por sua terminação ‗as‘. 

C. ‗gaúcha‘ recebe acento no ‗u‘ porque é tônico e forma 

hiato com a vogal anterior. 

D. ‗episódio‘ dever ser acentuada assim como todas as 

palavras proparoxítonas. 

E. ‗também‘ recebe acento pela mesma regra que  ‗hífen‘. 

 
A noite em que os hotéis estavam cheios (Moacyr Scliar) 

(...) No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava 

esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam 

incógnitos. Quando os viajantes apareceram, pensou que 

fossem os hóspedes que aguardava e disse que sim, que o 

quarto já estava pronto. Ainda fez um elogio. 

 

— O disfarce está muito bom. Que disfarce? Perguntou o 

viajante. Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o 

gerente. Isso não é disfarce, disse o homem, são as roupas que 

nós temos. O gerente aí percebeu o engano: 

 

— Sinto muito — desculpou-se. — Eu pensei que tinha um 

quarto vago, mas parece que já foi ocupado. 

 

O casal foi adiante. No hotel seguinte, também não havia vaga, 

e o gerente era metido a engraçado. Ali perto havia uma 

manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá? Não seria 

muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. 

Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até 

agradeceu. Saíram. 

 

Não demorou muito, apareceram os três Reis Magos, 

perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí que o gerente 

começou a achar que talvez tivesse perdido os hóspedes mais 

importantes já chegados a Belém de Nazaré. 

 

05- Assinale a alternativa em que a palavra destacada refere-se 

ao termo indicado ao lado: 

 

A. ―que viajavam incógnitos‖ – hotel. 

B. pensou que fossem os hóspedes – gerente. 

C. Ali perto havia uma manjedoura – manjedoura. 

D. ―por que não se hospedavam lá?‖ – perto. 

E. ―Para surpresa dele‖ – viajante. 

 

06- ―Eu pensei que tinha um quarto vago, mas parece que já foi 

ocupado.‖ Em qual dos trechos o vocábulo destacado foi 

substituído sem prejuízo da correção gramatical e da intenção 

original da mensagem? 

 

A. ―Eu pensei que tinha um quarto vago, porém parece que 

já foi ocupado.‖ 

B. ―Eu pensei que tinha um quarto vago, embora parece que 

já foi ocupado.‖ 

C. ―Eu pensei que tinha um quarto vago, também parece que 

já foi ocupado.‖ 

D. ―Eu pensei que tinha um quarto vago, contanto parece 

que já foi ocupado.‖ 

E. ―Eu pensei que tinha um quarto vago,mais parece que já 

foi ocupado.‖ 

 

07- Em qual das alternativas a seguir um termo foi substituído 

por um outro de sentido contrário? 

 

A. ―No hotel seguinte, quase tiveram êxito‖ – ―No hotel 

seguinte, quase tiveram insucesso.‖ 
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B. ―O gerente estava esperando um casal de conhecidos 

artistas, que viajavam incógnitos.‖ -  ―O gerente estava 

esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam 

ocultos.‖  

C. ―Ainda fez um elogio.‖ - ―Ainda fez uma lisonja.‖ 

 

D. ―O disfarce está muito bom.‖ ―— A camuflagem está 

muito boa.‖  

E. ―O gerente aí percebeu o engano.‖ ―O gerente aí 

percebeu a confusão.‖ 

 

08- assinale a alternativa correta: 

 

A. O texto faz uma releitura da passagem bíblica que relata 

os momentos que antecedem o nascimento de Jesus 

Cristo. 

B. O casal tem destino previsto: uma manjedoura, por isso a 

falta de vagas nos hotéis. 

C. O texto sacraliza o relato histórico da Bíblia. 

D. Para o leitor comum é difícil perceber as pistas dadas no 

texto por isso não faz a relação entre ele e a história de 

Maria e José na Bíblia. 

E. O texto faz uma crítica velada ao sistema de saúde 

brasileiro. 

 

09- Em qual das alternativas está um tema que NÃO foi 

abordado no texto? 

 

A. Preconceito. 

B. Desabrigo. 

C. Indiferença em relação aos mais pobres. 

D. Precariedade de espaço físico. 

E. Crítica às religiões cristãs. 

 

10- Assim como ‗manjedoura‘ são grafadas com ‗j‘: 

 

A. jeleia e jerimum. 

B. jente e hoje. 

C. lojista e laranjeira. 

D. majestade e pedájio. 

E. relójio e jenjiva. 

 

11- Em qual das alternativas o vocábulo destacado NÃO é um 

adjetivo? 

 

A. ―um casal de conhecidos artistas‖. 

B. ―O disfarce está muito bom.‖ 

C. ―Essas roupas velhas‖. 

D. ―Não seria muito confortável‖. 

E. ―os hóspedes mais importantes‖. 

 

12- No trecho ―No hotel seguinte, também não havia vaga, e o 

gerente era metido a engraçado. Ali perto havia uma 

manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá?‖, o autor ao 

afirmar que o gerente era ‗metido a engraçado‘, nos faz 

concluir que: 

 

A. Ele não tinha como encontrar uma vaga àquela hora da 

noite. 

B. Ele poderia desocupar um dos quartos já que se tratava 

de Jesus Cristo. 

C. Ele ignorava quem era o casal. 

D. Ele percebeu quem era o casal e resolveu fazer uma 

brincadeira. 

E. Ele foi irônico ao indicar a manjedoura para o casal. 

 

13- Em qual das alternativas o emprego do artigo ‗o‘ antes do 

substantivo está correto? 

 

A. Acho que o cal já acabou, por isso vou comprar mais. 

B. Estava difícil compreender a dó que todos sentiam dela 

naquele momento. 

C. O eclipse pode ser total, parcial ou anular. 

D. A causa da minha ausência foi o apendicite em minha 

filha. 

E. Os moradores decidem convocar o sentinela para cuidar 

do condomínio. 

 

14- Assinale a alternativa em que há erro na conjugação verbal: 

 

A. ―Haddad: nota de aluno que refazer Enem seguirá calendário do edital.‖ 

B. ―Filhotes de elefantes são treinados para entreterem 

turistas na Ásia.‖ 

C.  ―O Senado previu dispositivos sobre a importação das 

células embrionárias com fins de pesquisa.‖ 

D. "No primeiro mês de governo vou baixar um decreto 

dando oportunidades para empresas virem se instalar 

aqui.‖ 

E. Brasileiros marcam, mas veem  times perderem em 

último dia da pré-temporada. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15- No texto: 
 

A. Há uma referência à substituição da fala presencial pela 

conversa virtual. 

B. Ocorre um mal entendido devido a um dos participantes 

do diálogo não entender de redes sociais. 

C. A linguagem é culta, por isso  o homem não usou o 

twitter. 

D. Mostra um casal que não se segue em todas as redes 

sociais. 

E. Prova que qualquer briga deve ser resolvida 

pessoalmente e não pela internet. 
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16- Assinale a afirmativa correta: 

 

I. O computador passa a ser o mediador das relações 

humanas. 

II. A máquina passa a ser um filtro que valida a 

comunicação do casal. 

III. O relacionamento virtual melhora as relações pessoais. 

 

Está(ao) correta(s): 

 

A. I. 

B. I e II. 

C. II e III. 

D. I e III. 

E. II. 

 

17- No texto, percebemos que há um exagero na reação do 

homem quando: 

 

A. Notamos que ela está inscrita em todas as redes sociais. 

B. A mulher informa que ele deveria ter olhado o twitter. 

C. Somos informados de que ela passou apenas 5 minutos 

ausente. 

D. Vemos que os dois têm celulares. 

E. A imagem nos mostra que ela não levou celular ao 

banheiro. 

 

18- Assinale a alternativa em que houve erro de concordância: 

 

A. ―Precisa-se de pessoas qualificadas para o cargo.‖ 

B. ―Vereadores e prefeito de Fortaleza gastam quase R$ 2,5 

milhões em passagens aéreas.‖ 

C. A moça e o rapaz chegaram tarde. 

D. A turma chegou faminta. 

E. ―Houveram várias prefeituras com derrapagens nas 

despesas.‖ 

 

19- Assinale a alternativa em que ocorreu crase e o acento 

grave está empregado corretamente. 

 

A. ―as principais seleções do planeta já voltam a campo à 

partir de domingo‖. 

B. Fui à Brasília conhecer o Planalto Central. 

C. As informações foram solicitadas à diretora. 

D. Quem estiver presente verá que ficaremos cara à cara. 

E. Mais notícias do caso à seguir. 

 

20- Na manchete: ―A Rússia alertou neste sábado que 

reagirá se a União Europeia impuser novas sanções econômicas 

em função da situação na Ucrânia.‖ A conjunção estabelece a 

noção de: 

 

A. Concessão 

B. Condição 

C. Comparação 

D. Afirmação 

E. Consequência 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- De acordo com o Decreto Nº 62.127/68. Art 4º Compõem a 

administração do trânsito, como integrantes do Sistema 

Nacional de Trânsito o Órgão normativo e coordenador:  

 

A. Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

B. Conselho de Trânsito do Distrito Federal 

(CONTRADIFE). 

C. Conselhos Territóriais de Trânsito (CONTETRAN). 

D. Departamento Nacional de Trânsito (DENTRAN). 

E. Departamento de Trânsito (DETRAN). 

 

22- Ao ser descartado na via de trânsito, qual destes materiais 

levará mais tempo para degradar-se: 

 

A. Nylon 

B. Pneu 

C. Vidro 

D. Garrafa plástica 

E. Ponta de cigarro 

 

23 -  A placa significa: 

 

A. Ciclistas à esquerda, pedestres à direita. 

B. Ciclistas à direita, pedestres à esquerda. 

C. Permitido ciclistas e proibido pedestres. 

D. Estacionamento comunitário. 

E. Ciclovia. 

 

24- Referente a esta sinalização é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A placa deve ser colocada no ponto a partir do qual 

ocorre a alteração na circulação. 

B. Em vias com mais de 2 faixas e sentido único de 

circulação a placa deve ser repetida no lado esquerdo da 

via/pista. 

C. Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo 

fluxo de trânsito da via/pista transversal, a placa deve ser 

colocada em ângulo que permita a adequada visibilidade. 

D. Em vias urbanas ou rurais a placa deve ser colocada no 

máximo a 5,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo 

da via/pista transversal ou canteiro central. 

E. A placa não pode ser suspensa sobre a pista. 

 

25- O que falar no telefone ao pedir socorro (192 – 193) deve-

se tomar as seguintes atitudes, EXCETO: 

 

A. Identifique-se. 

B. Dê o número do telefone de onde está ligando. 

C. Dê uma boa referência do local do acidente. 
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D. Número de acidentados. 

E. Esta ligação é cobrada no caso de celulares uma tarifa 

mínima, e por isto, procure utilizar aparelho telefônico 

mesmo com crédito mínimo, caso não tenha, inicie a 

chamada colocando um 0 (zero). 

 

26- Um choque é quando ocorre uma colisão do tipo: 

 

A. Frontal 

B. Traseira 

C. Lateral 

D. Transversal 

E. Com objeto fixo 

 

27-  

Supondo-se que o condutor do veículo ao avistar o ponto de 

referência realizou uma contagem, logo, esta imagem 

representa que ação preventiva: 

 

A. Regra dos 2 segundos. 

B. Regra dos 3 segundos. 

C. Regra dos 4 segundos. 

D. Regra dos 5 segundos. 

E. Regra dos 6 segundos. 

 

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

contaminação do ar lançado pelo ar condicionado, deve ser 

feita a cada: 

 

A. 5.000 km 

B. 15.000 km 

C. 30.000 km 

D. 40.000 km 

E. 50.000 km 

 

29- Fazem parte do sistema de freios, EXCETO: 

 

A. Hidrovácuo 

B. Tubulação 

C. Tambor 

D. Lonas 

E. Válvula termostática 

 

30- A lavagem do veículo deve ser feita de preferência em que 

sequência: 

 

A. Capô, Capota, laterais, portas, pára-lamas, rodas e pneus. 

B. Laterais, portas, pára-lamas, capota, capô, rodas e pneus. 

C. Capota, capô, rodas, pneus laterais, portas, pára-lamas. 

D. Capota, capô, laterais, portas, pára-lamas, rodas e pneus. 

E. Laterais, portas, pára-lamas, rodas, pneus, capota e capô. 

 

 

 

31-O alinhamento também deve ser realizado com frequência, 

em média: 

 

A. A cada um mês, ou quando da troca dos pneus. 

B. A cada dois meses, ou quando da troca dos pneus. 

C. A cada três meses, ou quando da troca dos pneus. 

D. A cada seis meses, ou quando da troca dos pneus. 

E. A cada um ano, ou quando da troca dos pneus. 

 

32- Ruídos de peças metálicas chocando-se umas com as 

outras, associado a fortes trepidações do veículo tem como 

principais problemas em que locais, EXCETO: 

 

A. Sistema de escapamento. 

B. Protetor do cárter. 

C. Dispositivos de sustentação do motor. 

D. Câmbio. 

E. Componente da suspensão. 

 

33- Sobre o uso correto das luzes do veículo é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Luz baixa - durante a noite e no interior de túneis sem 

iluminação pública durante o dia. 

B. Luz alta - nas vias não iluminadas, exceto ao cruzar com 

outro veículo ou ao segui-lo. 

C. Luz alta e baixa - (intermitente) por curto período de 

tempo, com o objetivo de advertir outros usuários da via 

de sua intenção de ultrapassar o veículo que vai à frente, 

ou sinalizar quanto à existência de risco à segurança de 

quem vem em sentido contrário. 

D. Lanternas - sob chuva forte, neblina, cerração ou à noite, 

quando o veículo estiver parado para embarque ou 

desembarque, carga ou descarga. 

E. Pisca-alerta - em imobilizações, for dar ré ou em situação 

de emergência. 

 

34- Para indicar parada obrigatória a agente de trânsito utiliza: 

 

A. Um silvo breve. 

B. Dois silvos breves. 

C. Três silvos breves. 

D. Um silvo longo. 

E. Dois silvos longos.  

 

35- São regras de condução adequada de veículo, EXCETO: 

 

A. Trocar as marchas no tempo certo, nas velocidades 

indicadas no manual do proprietário de seu veículo. 

B. Se o carro tem ―conta-giros‖ (tacômetro) utilizar as 

informações do mesmo para efetuar as trocas de marchas 

dentro dos limites de rotação mais adequados 

(normalmente na faixa de 2 a 4 mil rpm). 

C. Não prolongar demais as marchas, para não forçar o 

motor. 

D. Nas descidas, engrenar uma marcha inferior à que seria 

necessária para subir. 

E. Não acelerar nos intervalos de trocas de marchas. 
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36- A falta de lubrificação causa uma série de problemas nas 

máquinas. O mais comum dos citados é: 

 

A. Aquecimento 

B. Dilatação das peças 

C. Desalinhamento 

D. Grimpagem 

E. Ruptura das peças 

 

37- Promover, na via, competição esportiva, eventos 

organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra 

de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão 

da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via é uma 

infração gravíssima e pode ter como conseqüência (As 

penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores 

participantes), EXCETO: 

 

A. Multa (três vezes). 

B. Suspensão do direito de dirigir. 

C. Apreensão do veículo. 

D. Recolhimento do documento de habilitação. 

E. Remoção do veículo. 

 

38- De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 

estabelecido pela Lei 9503/97; Art. 181. Estacionar o veículo 

nas esquinas e a menos de _____ metros do bordo do 

alinhamento da via transversal gera Infração ______ Penalidade 

_____ e         Medida administrativa ________; 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

 

A. Três / leve / multa / remoção do veículo. 

B. Cinco / média / multa (duas vezes) / remoção do veículo. 

C. Cinco / grave / multa / remoção do veículo. 

D. Cinco / média / multa / remoção do veículo. 

E. Cinco / média / multa (duas vezes) / remoção do veículo. 

 

39- De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 

estabelecido pela Lei 9503/97; Art. 20. Compete à Polícia 

Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, 

EXCETO: 

 

A. 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. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando 

operações relacionadas com a segurança pública, com o 

objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, 

o patrimônio da União e o de terceiros. 

C. Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de 

trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os 

valores provenientes de estada e remoção de veículos, 

objetos, animais e escolta de veículos de cargas 

superdimensionadas ou perigosas. 

D. Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e 

dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de 

vítimas. 

E. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar 

medidas de segurança relativas aos serviços de remoção 

de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. 

 

40- Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade 

máxima para ônibus e micro-ônibus nas rodovias vias rurais 

será de: 

 

A. 110 km/h. 

B. 100 km/h. 

C. 90 km/h. 

D. 80 km/h. 

E. 70 km/h. 

 

 


