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20 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

01- Em qual das alternativas abaixo uma palavra foi alterada 

propositalmente para ficar com a grafia errada? 

 

A. O prêmio de R$135 milhões que será pago pela Mega 

Sena neste sábado (22) está mexendo com a imaginação 

dos recifenses. 

B. Se apenas um apostador acertar as seis dezenas, o prêmio 

será o maior já distribuído em sorteios regulares.  

C. O programador Paulo Nascimento, 25 anos, mesmo 

trabalhando na área de Tecnologia da Informação, 

investiria em construção civil. 

D. O caminhoneiro Darci Lemos, 63, não entende porque 

quem ganha tanto dinheiro vai para o exterior. "Tem 

tanta coisa bonita para se vê aqui e as pessoas vão pro 

estrangeiro. 

E. As apostas para o sorteio deste sábado (22) podem ser 

feitas em qualquer casa lotérica do País até as 19h de 

amanhã. O valor mínimo é R$ 2,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02- Em qual das alternativas está o trecho da fala que foi 

interpretado de forma diferente pelos dois personagens: 

 

A. ―Meu pai tem oitocentas cabeças de gado!‖ 

B. ―E o seu?‖ 

C. ―...oitocentas cabeças‖ 

D. ―O meu pai tem só tem um boi‖ 

E. ―ele tá inteirinho‖ 

 

03- O que Chico Bento deveria ter considerado ao ouvir a fala 

do amigo? 

 

A. Que o pai do menino é rico. 

B. Que no Brasil não é permitido colecionar partes de 

animais. 

C. Que as palavras e expressões podem assumir vários 

sentidos. 

D. Que algumas pessoas não possuem elementos para 

interpretar os textos. 

E. Que nas tirinhas a linguagem é sempre voltada para o 

humor. 

 

04- Para representar a fala de Chico Bento, o autor empregou 

uma palavra escrita com a grafia considerada errada pela norma 

padrão. Em qual das alternativas abaixo esta palavra está 

devidamente corrigida? 

 

A. Oito centos 

B. Cabêças 

C. Enteirinho  

D. Mas 

E. Ta 

 

05- Na tirinha, Chico diz que o boi está ‗inteirinho‘. O que  o 

autor pretendeu ao empregar a palavra no grau diminutivo? 

 

A. Mostrar que o boi é muito pequeno. 

B. Mostrar que é um boi grande. 

C. Reforçar o sentido de que não falta nenhuma parte ao boi. 

D. Atenuar a ironia dos bois sem cabeça que o pai do outro 

menino possui. 

E. Indicar afetividade entre Chico e seus animais. 

 

 

 
 

Um erro de português em uma carteira nacional de habilitação 

(CNH) falsificada fez um foragido da Justiça de São Paulo ser 

preso na última madrugada, na BR-101, em Garuva (SC), 210 

quilômetros ao norte de Florianópolis. O homem foi parado 

por agentes da Polícia Rodoviária Federal em uma blitz e 

apresentou CNH e carteira de identidade falsos. Mas o que 

chamou a atenção dos policiais foi um detalhe: na CNH, a 

palavra "permissão" estava escrita com "ç" - "permição". 

Os agentes desconfiaram do documento e consultaram os 

dados policiais. A identidade verdadeira do homem foi 

descoberta - havia um mandado de prisão contra ele, emitido 

pela Justiça de São Paulo. O homem foi preso e levado à 

delegacia de Garuva. 

 

06- O homem foi preso porque: 

 

A. Portava uma CNH com erro de grafia. 

B. Foi parado em uma blitz e era foragido de São Paulo. 

C. Usava uma identidade falsa. 

D. A polícia descobriu um mandado de prisão contra ele. 

E. Estava na delegacia de Guaruva. 

 

07- Ao redigir a notícia o jornalista cometeu um erro de 

concordância. Em qual das alternativas esse erro foi 

devidamente corrigido? 

 

A. ―Um erro de português em uma carteira nacional de 

habilitação (CNH) falsificado‖ 

B. ―em Garuva (SC), 210 quilômetros a norte de 

Florianópolis.‖ 

C. ―parado por agentes da Polícia Rodoviária Federal em 

uma blitz e apresentou CNH e carteira de identidade 

falsas.‖ 
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D. ―Mas o que chamou a atenção dos policiais foi um 

detalhe: na CNH, a palavra "permissão" estava escrita 

com "ç" - "permição".‖ 

E. ―A identidade verdadeira do homem foi descoberto - 

havia um mandado de prisão contra ele‖ 

 

08- São acentuadas corretamente e pela mesma regra, 

respectivamente, que ‗Florianópolis‘ e ―Rodoviária‖: 

 

A. Infância e retrógrado 

B. Árbitro e comício 

C. Depósito e músculo 

D. Rúbrica e extraordinário 

E. Gratuíto e  financiádo    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

09- Em qual dos trechos abaixo está um trecho que indica 

finalidade? 

 

A. ―As cantoras, que não se bicam...‖ 

B. ―não se cruzaram‖ 

C. ― não se cruzaram durante a festa Top Deluxe‖ 

D. ―Preta Gil vai embora correndo de show‖ 

E. ―para não se encontar com Valesca Popozuda.‖ 

 

10- A expressão ‗que não se bicam‘ refere-se: 

 

A. Ao fato das cantoras não se darem bem. 

B. A uma música de sucesso que a duas gravaram juntas. 

C. Às assessorias das celebridades que criam eventos 

separados para cada uma. 

D. À data da festa. 

E. Ao fato delas sempre se encontrarem nos eventos. 

 

11- Leia os trechos abaixo e depois assinale a alternativa que 

contém a sequência lógica correta do texto: 

 

1- Esse é o Silvio Santos que pouca gente conhece. O nosso 

herói, agoniado, porque nunca consegue circular à 

vontade no Brasil ou fora daqui, encomendou uma 

máscara do Orival Pessini, responsável pelos 

personagens Fofão e Patropi, entre outros, que usam este 

tipo de recurso. O assédio, que sempre é muito grande, 

acaba comprometendo os seus passeios. 

2- Óculos escuros mais avantajados também serão usados 

para compor o tipo ideal. As duas últimas 

recomendações, por fim, é que ele fale baixo e disfarce o 

sorriso, senão não vai adiantar. 

3- A estreia do novo SS está confirmada para o próximo 

mês, em Celebration, condomínio em que ele passa as 

férias em Orlando, no Estados Unidos. 

4- O Pessini, logo no primeiro encontro, esclareceu que uma 

máscara para disfarçar o rosto inteiro não seria possível, 

porque ninguém, nem ele próprio quando está em cena, 

consegue suportar o calor por muito tempo. 

5- A partir daí, os dois passaram a buscar uma solução, que 

por fim foi encontrada. Silvio vai usar uma careca de 

látex, com cabelos compridos do lado e que irá das 

sobrancelhas à nuca. Entre moldes e provas já foram 5 

visitas. 

 

A. 3, 4, 1, 2, 5 

B. 1, 2, 4, 5, 2 

C. 1, 4, 5, 2, 3 

D. 4, 5, 3, 1, 2 

E. 2, 1, 4, 5, 3 

 

Isto aconteceu na Bahia, numa tarde em que eu visitava a mais 

antiga e arruinada igreja que encontrei por lá, perdida na última 

rua do último bairro. Aproximou-se de mim um padre velhinho, 

mas tão velhinho, tão velhinho que mais parecia feito de cinza, 

de teia, de bruma, de sopro do que de carne e osso. Aproximou-

se e tocou o meu ombro: 

   — Vejo que aprecia essas imagens antigas — sussurrou-me 

com sua voz débil. E descerrando os lábios murchos num 

sorriso amável: - Tenho na sacristia algumas preciosidades. 

Quer vê-las? 

      Solícito e trêmulo foi-me mostrando os pequenos tesouros 

da sua igreja: um mural de cores remotas e tênues como as de 

um pobre véu esgarçado na distância; uma Nossa Senhora de 

mãos carunchadas e grandes olhos cheios de lágrimas; dois 

anjos tocheiros que teriam sido esculpidos por Aleijadinho, pois 

dele tinham a inconfundível marca nos traços dos rostos 

severos e nobres, de narizes já carcomidos... Mostrou-me todas 

as raridades, tão velhas e tão gastas quanto ele próprio. Em 

seguida, desvanecido com o interesse que demonstrei por tudo, 

acompanhou-me cheio de gratidão até a porta. 

— Volte sempre — pediu-me.                            

— Impossível — eu disse. — Não moro aqui, mas, em todo o 

caso, quem sabe um dia...    — acrescentei sem nenhuma 

esperança. 

  — E então, até logo! — ele murmurou descerrando os lábios 

num sorriso que me pareceu melancólico como o destroço de 

um naufrágio. (Lygia Fagundes Telles. Então, adeus!) 

 

12- O texto: 

 

A. É objetivo e não percebemos os interesses da 

personagem. 

B. Retrata as impressões da personagem. 

C. Relata uma vivência imaginária. 

D. É um conto de terror. 

E. Incentiva o turismo religioso. 
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13- ―foi-me mostrando os pequenos tesouros da sua igreja: um 

mural de cores remotas e tênues como as de um pobre véu 

esgarçado na distância; uma Nossa Senhora de mãos 

carunchadas e grandes olhos cheios de lágrimas; dois anjos 

tocheiros que teriam sido esculpidos por Aleijadinho, pois dele 

tinham a inconfundível marca nos traços dos rostos severos e 

nobres, de narizes já carcomidos‖  

A partir da leitura do texto, podemos caracterizar os objetos 

descritos como: 

 

A. Fósseis 

B. Ruínas  

C. Relíquias 

D. Brindes 

E. Lembrancinhas  

 

14- Em ―Quer vê-las?‖, a forma pronominal ―las‖ refere-se a 

que termo anterior no texto? 

 

A. Imagens antigas 

B. Voz débil 

C. Amável 

D. Sacristia 

E. Algumas preciosidades 

 

15- Em ―lábios num sorriso que me pareceu melancólico como 

o destroço de um naufrágio.‖ 

O termo sublinhado introduz: 

 

A. Uma negação. 

B. Uma condição. 

C. Uma explicação. 

D. Uma comparação. 

E. Uma conclusão. 

 

16- ―Solícito e trêmulo foi-me mostrando os pequenos tesouros 

da sua igreja‖. No trecho, ‗solícito‘ é sinônimo de: 

 

A. Precavido 

B. Prestativo 

C. Criativo  

D. Habilidoso 

E. Impaciente  

 

17- ―— Impossível — eu disse. — Não moro aqui‖. 

Outra maneira de organizar essa fala, sem prejuízo de seu 

significado para o texto seria: 

 

A. ―— Impossível — ele disse. — Não mora aqui.‖ 

B. ―— Impossível: ainda não moro aqui.‖ 

C. ―— Impossível, pois não moro aqui.‖ 

D. ―— Impossível e nunca morei aqui.‖ 

E. ―— Impossível quem disse que moro aqui?‖ 

 

18- ―Aproximou-se e tocou o meu ombro‖. Em qual das 

alternativas a seguir ‗tocou‘ tem o mesmo sentido que no trecho 

destacado? 

 

A. ―Ele tocou para Neymar fazer o gol.‖ 

B. ―O homem suspeito algemou e tocou fogo no 

comerciante Manoel Santana, 61 anos.‖ 

C. ―Fátima já dançou axé, funk, valsa, tocou castanholas, 

embalada pelo gênero espanhol, e não para de 

surpreender.‖ 

D. "Como foi o ruído quando tocou no cometa‖? O Philae 

gravou seu primeiro contato hoje, anunciou a NASA. 

E. ―E ele contou a história que sem dúvida tocou a todos os 

presentes ao evento.‖ 

 

19- No texto, os verbos: 

 

A. Estão predominantemente empregados no pretérito. 

B. Simbolizam a busca da personagem por um futuro 

melhor. 

C. Trazem no emprego do subjuntivo a dúvida contumaz 

aos viajantes. 

D. Foram empregados no presente do modo indicativo na 

maior parte do texto. 

E. Estão no modo imperativo na maior parte das falas da 

personagem feminina. 

20- Em um dos trechos a seguir houve uma alteração que 

provocou desvio da norma de regência. Assinale-o. 

 

A.  Na última sexta-feira, sentou-se no banco de reservas 

e assistiu triste a partida. 

B. Os auxiliares de enfermagem chegam 

a assistir os pacientes a domicílio. 

C. A detenção dos envolvidos com o tráfico visa também 

reduzir outros crimes. 

D. ―Os estudantes visam à melhor colocação profissional.‖ 

E. Filho do ator Arnold Schwarzenegger, está namorando  

Miley Cyrus. 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo 

com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para 

Dirigir cassada ou com suspensão do direito tem como multa o 

valor de: 

 

A. R$ 127,69 

B. R$ 191,54 

C. R$ 574,62 

D. R$ 957,70 

E. R$ 1.915,40 

 

22 - Refere-se a uma infração média: 

 

A. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via 

pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua 

remoção e em que o veículo esteja devidamente 

sinalizado, em outras vias além de pista de rolamento de 

rodovias e vias de trânsito rápido. 

B. Estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes de 

incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita 

de galerias subterrâneas desde que devidamente 

identificados, conforme especificação do CONTRAN. 

C. Parar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de 

cinqüenta centímetros a um metro. 
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D. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo 

préstito, desfile e formações militares, salvo com 

autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes. 

E. Usar buzina em situação que não de simples toque breve 

como advertência ao pedestre ou à condutores de outros 

veículos. 

23 - Segundo a legislação vigente, para circular em vias 

públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos 

obrigatórios, a serem constatados pela fiscalização e em 

condições de funcionamento. Nos tratores de rodas, de esteiras 

e mistos tem-se como obrigatório, EXCETO:  

 

A. Faróis dianteiros, de luz branca ou amarela. 

B. Lanternas de posição traseiras, de cor vermelha. 

C. Iluminação de placa dianteira e traseira. 

D. Lanterna de marcha à ré, de cor branca. 

E. Alerta sonoro de marcha à ré. 

 

24 - Recebe multa de R$ 1.915,40, EXCETO: 

 

A. Artigo 173 – Disputar corrida por espírito de emulação 

(racha). 

B. Artigo 174 – Promover ou participar competição, eventos 

organizados, exibição e demonstração de perícia em 

manobra de veículo em via pública sem autorização das 

autoridades. 

C. Artigo 175 - Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir 

manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem 

ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. 

D. Artigo 191 – Forçar passagem entre veículos que, transitando 

em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo 

outro ao realizar operação de ultrapassagem. 

E. Artigo 203 - Ultrapassar pela contramão outro veículo. 

 

25 - Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 23. 

Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito 

Federal: 

 

A. Executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme 

convênio firmado, como agente do órgão ou entidade 

executivos de trânsito ou executivos rodoviários, 

concomitantemente com os demais agentes credenciados; 

B. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 

veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de 

ciclistas; 

C. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 

dispositivos e os equipamentos de controle viário; 

D. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os 

acidentes de trânsito e suas causas; 

E. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento 

rotativo pago nas vias; 

 

 

 

26-  Esta placa indica: 

 

A. Via exclusiva para trator. 

B. Via exclusiva para caminhão. 

C. Uso obrigatório de corrente. 

D. Oficina. 

E. Borracharia. 

 

27 -  Esta placa indica: 

 

A. Proibido trânsito de tratores e máquinas de Obras.    

B. Proibido trânsito de bicicletas. 

C. Proibido trânsito de veículos de tração animal. 

D. Proibido trânsito de veículos automotores. 

E. Proibido trânsito de caminhões. 

 

28- De acordo com a Lei Nº 12.619/12; Art. 67-A.  O motorista 

profissional, no exercício de sua profissão e no transporte 

rodoviário de passageiros, só é permitido dirigir por até: 

 

A. 3 horas ininterruptas. 

B. 4 horas ininterruptas. 

C. 6 horas ininterruptas. 

D.  8 horas ininterruptas. 

E. 10 horas ininterruptas. 

 

29 - O Art. 89 do Código de Trânsito Brasileiro afirma que a 

sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: 

 

I - as indicações do semáforo sobre os demais sinais; 

II - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de 

circulação e outros sinais; 

III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de 

trânsito. 

 

A. I, II, III. 

B. II, I, III. 

C. III, I, II. 

D. II, III, I. 

E. I, III, II. 

 

30- Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou 

semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado 

_________ pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do 

Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. A cada seis meses. 

B. Anualmente. 

C. A cada dois anos. 

D. A cada três anos. 

E. A cada cinco anos. 
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31 - Um motorista de ônibus com lotação de 54 passageiros 

deve estar habilitado na: 

 

A. Categoria A. 

B. Categoria B. 

C. Categoria C. 

D. Categoria D. 

E. Categoria E. 

 

32- O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o 

equipamento automotor destinado à movimentação de cargas 

ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de 

construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via 

pública por condutor habilitado nas categorias: 

 

I. A 

II. B 

III. C 

IV. D 

V. E 

 

Inclui-se apenas: 

 

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

B. II, III, IV, V. 

C. III, IV, V. 

D. IV, V. 

E. V. 

 

33- Indique uma infração que tem como conseqüência multa 

grave: 

 

A. Transitar com o veículo danificando a via, suas 

instalações e equipamentos. 

B. Transitar com o veículo derramando, lançando ou 

arrastando sobre a via, carga que esteja transportando. 

C. Transitar com o veículo com excesso de peso, admitido 

percentual de tolerância quando aferido por equipamento, 

na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN. 

D. Transitar com o veículo derramando, lançando ou 

arrastando sobre a via, qualquer objeto que possa 

acarretar risco de acidente. 

E. Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou 

partículas em níveis superiores aos fixados pelo 

CONTRAN. 

 

34- Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida 

Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o 

direito de dirigir, gerando perigo de dano. Tem como pena: 

 

A. Detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

B. Reclusão, de seis meses a um ano, ou multa. 

C. Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 

D. Reclusão, de seis meses a dois anos, ou multa. 

E. Detenção, de três a 6 meses, ou multa. 

 

 

 

 

 

35- Consiste na prática de uma conduta em que o agente deixou 

de tomar cuidados que o caso requeria. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Imperícia 

B. Imprudência 

C. Negligência 

D. Imprudência aliado a negligência 

E. Negligência aliado a imperícia 

 

36- Em caso de amputação deve-se: 

 

A. Não há como fazer um implantação após a amputação. 

B. Colocar o membro dentro de um saco plástico e 

transportar ao hospital. 

C. Colocar dentro de um recipiente com gelo e transportar 

ao hospital. 

D. Enrolar em um pano úmido e transportar ao hospital. 

E. Colocar dentro de um saco plástico e este dentro de um 

recipiente com gelo e transportar ao hospital. 

 

37- Em caso de desmaio, deve-se colocar a pessoa na posição 

anti-choque. Esta posição é: 

 

A. Deitada com as pernas mais baixa que a cabeça. 

B. Deitada com as pernas mais altas que a cabeça. 

C. Deitada com as pernas perpendiculares a cabeça. 

D. Sentada com as pernas estiradas. 

E. Sentada com as pernas dobradas a 90 graus. 

 

38 - As Válvulas de admissão: 

 

I. Permitem a entrada da mistura de ar/combustível na 

câmara de combustão; 

II. Permitem o escapamento dos gases queimados pela 

combustão; 

III. Vedam a abertura de escapamento no tempo de 

compressão. 

IV. Vedam a abertura de admissão no tempo exato de sua 

compressão. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, IV. 

B. II, III. 

C. I, II. 

D. III, IV. 

E. I, II, III, IV. 

 

39 - Sobre as características do volante bi-massa, tem-se V para 

afirmativa verdadeira e F para falsa: 

 

(   )  Pouco conforto de condução. 

(   )  Absorção de vibrações do conjunto moto-propulsor. 

(   )  Absorção de ruídos. 

(   )  Redução do consumo de combustível por suavizar a 

utilização do motor nos regimes mais baixos de rotação. 

(   )  Maior desgaste nos sincronizadores. 
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A sequência CORRETA é: 

 

A. F, V, V, V, F. 

B. F, F, V, F, V. 

C. V, V, V, F, F. 

D. F, F, V, V, V. 

E. V, V, V, V, V. 

 

40- O descarte correto da bateria é observado por lei. O 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da 

Resolução nº 257/99, estabelece que as baterias que contenham 

em suas composições ______, como as usadas em veículos, 

após seu esgotamento energético, deverão ser entregues pelos 

usuários aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede 

de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, 

para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes 

adotem os procedimentos de reutilização, reciclagem, 

tratamento ou disposição final ambientalmente adequada. 

 

A. Lítio 

B. Ferro 

C. Zinco 

D. Chumbo 

E. Magnésio 

 

 

 


