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20 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

__ O meu nome é Severino,  

Não tenho outro de pia. 

Como há muitos Severinos, 

que é santo de romaria, 

deram então de me chamar 

Severino de Maria; 

como há muitos Severinos 

com mães chamadas Maria, 

fiquei sendo o da Maria 

do finado Zacarias. 

(...) 

E se somos Severinos 

iguais em tudo na vida, 

morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

de fome um pouco por dia 

(João Cabral de Melo Neto) 

 

01- O poema narra: 

 

A. A história de Severino que se apresenta ao leitor 

explicando sua origem e seu lugar social. 

B. A trajetória de um homem chamado Severino que se 

destaca por ser diferente dos outros que conhecemos. 

C. A morte de um homem chamado Severino. 

D. As várias maneiras pelas quais homens nordestinos 

chamados Severino morreram naquele lugar. 

E. A história de homens que morreram de velhice.  

 

02- __ O meu nome é Severino,  

Não tenho outro de pia. 

Nos versos acima, „de pia‟ significa: 

 

A. De vida 

B. De nome 

C. De batismo 

D. De pai 

E. De mãe 

 

03- Em qual das alternativas abaixo o sentido dos versos NÃO 

foi alterado pela introdução de um termo: 

 

A. morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

nunca de fome um pouco por dia 

  

B. morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

e não de fome um pouco por dia 

 

C. morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

sem fome um pouco por dia 

 

D. morremos de morte igual, 

              mesma morte severina: 

              que é a morte de que se morre 

              de velhice antes dos trinta, 

              de emboscada antes dos vinte 

               jamais de fome um pouco por dia 

 

E. morremos de morte igual, 

              mesma morte severina: 

              que é a morte de que se morre 

              de velhice antes dos trinta, 

              de emboscada antes dos vinte 

              ou de fome um pouco por dia 

 

04- Em qual das alternativas abaixo, a manchete NÃO possui 

nenhuma palavra com erro de grafia? 

 

A. “Com apresentação de Ana Paula Farias, A Bahia 

que Agente Gosta ficou na vice-liderança consolidada 

com 4% de audiência, share de 14%.” 

B. “Não se pode descartar concerteza a saída da Grécia da 

zona do euro.” 

C. “Quem se aposentar apartir de agora terá uma alternativa 

para escapar do fator previdenciário.” 

D. “Um homem chegou ao local como se fosse um cliente 

e, derrepente, levanta a camisa e mostra uma arma à 

atendente.” 

E. “Poste cai em cima de ônibus após acidente na Zona 

Leste de São Paulo.” 

 

Sustentabilidade é o conceito-chave se quisermos construir um 

planetaTerra onde haja qualidade de vida e preservação do 

meio ambiente. O termo significa a maneira de organizar a 

sociedade e as pessoas de forma que suas necessidades sejam 

supridas sem prejuízos ao meio ambiente e às outras espécies 

de seres vivos. 

O mais interessante é que não é uma meta difícil de ser 

alcançada,  basta apenas ter boa vontade, organização  

e deixar de pensar apenas em nós mesmos, lembrando que em 

nosso planeta há bilhões de pessoas, muitas  

delas em condições de vida lamentáveis e que pequenas ações 

podem dar grandes resultados, mesmo que isso seja a longo 

prazo.  

 

Essas ações abrangem vários níveis de organização, desde a 

vizinhança local até o planeta como um todo. 

Muitas empresas e profissionais de diversas áreas já estão 

buscando e desenvolvendo soluções sustentáveis, como 

exemplo: 

O envolvimento da população 

É lógico que para que a ideia de sustentabilidade tenha sucesso, 

a população deve ter responsabilidade e envolvimento com as 

questões ambientais. É preciso que cada um comece a fazer a 

http://www.smartkids.com.br/especiais/sustentabilidade.html#560182
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sua parte, a partir do que é possível, mas tendo sempre visão de 

futuro, do que pode ser melhorado. 

Várias pessoas e sociedades já estão mais próximas desse 

conceito e não se arrependeram de promover a mudança de 

hábitos, como por exemplo, trocar as sacolas plásticas por 

sacolas permanentes, não abrir mão da reciclagem de lixo, 

evitar usar veículos particulares, partindo para os públicos que 

não poluem o ambiente, etc. (Smart Kids) 

 

05- O autor do texto procura convencer o leitor a partir: 

 

A. Da comoção 

B. Da dúvida 

C. Da argumentação  

D. Da opinião 

E. Do desfecho surpreendente 

 

06- O texto apresenta a sustentabilidade como: 

 

A. A solução para que as pessoas parem de usar as sacolas 

permanentemente. 

B. O meio principal pelo qual podemos encontrar estratégias 

eficazes de preservar o ambiente. 

C. A única maneira de salvar as espécies em extinção. 

D. Um jeito simples de se conseguir reorganizar o planeta de 

modo que todos usufruam dos recursos naturais sem que 

eles sejam renovados. 

E. Um sinônimo de boa vontade, pois só com ela poderemos 

mudar o mundo e nos sustentarmos sem a necessidade de 

sacrifícios nem renúncias por parte da população. 

 

07- Em qual das alternativas o vocábulo sublinhado foi 

substituído pela palavra indicada, corretamente, sem prejuízo 

do sentido do texto: 

 

A. “construir um planeta onde haja qualidade de vida e 

preservação do meio ambiente.” 

PROTEÇÃO 

B. “O termo significa a maneira de organizar a sociedade e 

as pessoas de forma que suas necessidades sejam 

supridas sem prejuízos ao meio ambiente e às outras 

espécies de seres vivos. 

DEBANDADAS 

C. “O mais interessante é que não é uma meta difícil de ser 

alcançada...” 

FARSA 

D. “em nosso planeta há bilhões de pessoas, muitas delas em 

condições de vida lamentáveis” 

ESTIMÁVEIS 

E. “Essas ações abrangem vários níveis de organização” 

EXCETUAM 

 

08- Quanto à significação, os substantivos podem ser comuns, 

próprios, abstratos, concretos e coletivos. Em qual das 

alternativas abaixo o substantivo  retirado do texto está 

INCORRETAMENTE relacionado ao que representa? 

 

A. Terra - representa apenas um ser da mesma espécie 

B. Vontade - representa um sentimento. 

C. Planeta - representa todos os seres da mesma espécie. 

D. Pessoas - representa uma ação 

E. População - representa um grupo de seres da mesma 

espécie 

 

09- Formam o plural da mesma forma que „sustentável‟: 

 

A. Canal e farol 

B. Leão e visão 

C. Perfil e pólen 

D. Paz e grão 

E. Junior e carretel 

 

10- Em qual dos trechos retirados do texto há uma verbo no 

tempo presente e outro no tempo passado, respectivamente: 

 

A. “Sustentabilidade é o conceito-chave se quisermos 

construir um planetaTerra onde haja qualidade de vida e 

preservação do meio ambiente.” 

B. “O mais interessante é que não é uma meta difícil de ser 

alcançada...” 

C. “lembrando que em nosso planeta há bilhões de 

pessoas...” 

D. “É lógico que para que a ideia de sustentabilidade tenha 

sucesso, a população deve ter responsabilidade” 

E. “Várias pessoas e sociedades já estão mais próximas 

desse conceito e não se arrependeram de promover a 

mudança de hábitos...” 

 

11- Assinale a alternativa correta quanto as palavras acentuadas 

retiradas do texto e suas respectivas regras: 

 

A. „espécies‟ – paroxítona terminada em ditongo 

decrescente 

B. „prejuízos‟ – hiato com vogal I e U tônicas 

C. „difícil‟ -  oxítona terminada em IL 

D. „já‟ – monossílabo tônico 

E. „lógico‟ – paroxítona terminada em O 

 

12- Em qual das frases a seguir, a palavra sublinhada dá a ideia 

de lugar: 

 

A. “se eu considerar que uma situação é desesperadora, já 

estarei derrotado desde o início.” 

B. “Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre.” 

C. “Continue sem desânimo, porque você é o único 

responsável por seus atos.” 

D. “Se tiver que discutir, faça-o com serenidade.” 

E. “Não duvide do poder da bondade, embora pareça que 

tudo está contra você.” 

 

Tomara 

Que você volte depressa 

Que você não se despeça 

Nunca mais do meu carinho 

E chore, se arrependa 

E pense muito 

Que é melhor se sofrer junto 

Que viver feliz sozinho 

 

Tomara  

Que a tristeza te convença 

Que a saudade não compensa 
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E que a ausência não dá paz 

E o verdadeiro amor de quem se ama 

Tece a mesma antiga trama 

Que não se desfaz 

 

E a coisa mais divina 

Que há no mundo 

É viver cada segundo 

Como nunca mais... (Vinícius de Moraes) 

 

13- No poema, o eu-lírico: 

 

A. Sofre, pois a amada se foi e ele tem certeza de que ela 

não voltará. 

B. Chora e está arrependido por ter permitido o afastamento 

da amada. 

C. Chega à conclusão de que não deveria ter saído do 

convívio de quem ama. 

D. Apela para o divino para que quem lhe ama apareça ao 

menos um segundo. 

E. Torce para que a amada volte e não se convença de que a 

distância é a melhor saída para os dois. 

 

14- No poema, a palavra „tomara‟ vem repetida e introduz duas 

estrofes. Qual sentimento do eu-lírico ela revela: 

 

A. Dúvida 

B. Desejo 

C. Tristeza 

D. Solidão 

E. Pressa 

 

15- Acerca das palavras empregadas no texto e seu significado, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. „depressa‟ -  modificou o verbo „voltar‟ com a ideia de 

tempo. 

B. „despeça‟ – é verbo e expressa uma situação hipotética 

imaginada pelo eu-lírico. 

C. „carinho‟ – é um adjetivo e caracteriza „meu‟. 

D. „Sozinho‟- é um substantivo e necessita da existência de 

outro para se concretizar. 

E. „e‟ – é uma forma do verbo „ser‟. 

 

16- Em qual dos períodos a seguir „segundo‟ tem o mesmo 

sentido que em „É viver cada segundo‟? 

 

A. “Operário cai do segundo andar de prédio na Praia do 

Canto, em Vitória.” 

B. “Record sondou Xuxa por 1 ano e meio, segundo a 

própria apresentadora.” 

C. “Deixou algo aqui, e pouco encontro 

Seus sinais 

Menos de um segundo e eu já perco o ar” 

D. “__Em primeiro lugar, o banheiro já está cheio. Em 

segundo lugar, você não é fadinha, é caçador.” 

E. E segundo todos os funcionários, inclusive os mais 

antigos, a prática era comum naquela repartição pública. 

 

 

17- Leia o texto e assinale a alternativa cujas palavras 

completam corretamente suas lacunas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. A - às- às - a - há - a 

B. À - às - às - há - a - a 

C. À - as - as - a- à- há 

D. A - as - as- há - há- a 

E. A - às - às- à- há - a 

 

18- Para dar o tom humorístico ao texto, o autor usa o recurso: 

 

A. Da vingança 

B. Da ironia 

C. Do suspense 

D. Do sofrimento  

E. Da coesão 

 

19- Foram observadas as regras de concordância apenas em: 

 

A. A multidão gritaram o tempo todo da partida. 

B. Dessa vez, fomos nós quem resolveu a questão. 

C. É certo que não dar pra todos irem na primeira viagem. 

D. Haviam várias pessoas esperando a saída do resultado do 

concurso. 

E. Ela foi uma das que chegaram antes. 

 

20- O verbo foi corretamente flexionado em: 

 

A. Todas as vezes em que visto roupas pretas, sôo bastante. 

B. Só poço dizer que estudei bastante para esse concurso. 

C. Não é normal que eu não caiba mais nessas roupas. 

D. Sempre que passo naquela árvore, mido minha altura 

como no tempo de criança. 

E. Era naquele curso que todos ponhavam sua esperança. 

 

 

 

 

Minha mulher e eu temos o segredo para 

fazer um casamento durar: 

Duas vezes por semana, vamos __ um ótimo 

restaurante, com uma comida gostosa, uma 

boa bebida e um bom companheirismo. Ela 

vai __ terças e eu __ quintas. 

Eu levo minha mulher__ todos os lugares, 

mas ela sempre acha o caminho de volta. 

Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no 

nosso aniversário de casamento “em algum 

lugar que eu não tenha ido lá ___ muito 

tempo!” Então, sugeri a cozinha. 

Nós sempre andamos de mãos dadas... Se eu 

soltar, ela vai às compras! 

Lembrem-se: casamento é__ causa número 1 

para o divórcio. 

 (Luis Fernando Veríssimo) 
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20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

21- Segundo o Decreto nº 2.327/97; Art. 3º Fica criado o 

Comitê Executivo do CONTRAN, integrado pelos Secretários-

Executivos dos Ministérios civis a que se refere o artigo 

anterior e pelo Secretário-Geral do Ministério do Exército, sob 

a coordenação do representante do Ministério da Justiça, com 

finalidade de: 

 

I. Examinar, previamente, as propostas de resoluções e 

de diretrizes da Política Nacional de Trânsito a serem 

submetidas ao CONTRAN. 

II. Constituir subcomissões encarregadas de examinar 

recursos interpostos contra decisões de instâncias 

inferiores ao CONTRAN, bem assim de processos 

sobre conflitos de competência e circunscrição entre 

órgãos de trânsito. 

III. Auxiliar o CONTRAN no desempenho de suas 

competências legais. 

IV. Indicar o presidente de Junta Administrativa de 

Recursos de Infrações, que funcione junto ao órgão 

rodoviário federal. 

V. Promover, incentivar, coordenar e orientar a 

Campanha Nacional Educativa de Trânsito.  

 

Estão inclusos neste artigo: 

 

A. I, II, III 

B. I, II, III e IV 

C. II, III, V 

D. I, IV e V 

E. I, II, III, IV, V 

 

22 - De acordo com o Decreto Nº 62.127/68. Art 9º Compete ao 

Conselho Nacional de Trânsito, EXCETO: 

  

A. Fixar, de acordo com os Ministérios da Fazenda e das 

Relações Exteriores, normas para o trânsito temporário 

no território nacional de veículos licenciados em países 

do continente americano.  

B. Atribuir competência a entidade idônea para expedir 

Permissão Internacional para Conduzir, Certificado 

Internacional para Automóvel e Caderneta de Passagem 

nas Alfândegas. 

C. Deliberar sobre a complementação ou a alteração da 

sinalização.  

D. Estabelecer a cor da plaqueta a ser afixada, em cada ano, 

na placa traseira dos veículos. 

E. Regulamentar a expedição da autorização para conduzir 

veículos de propulsão humana ou de tração animal. 

 

23 - Esta placa significa: 

 

A. Retorno 

B. Perigo 

C. Trevo 

D. Dê a preferência 

E. Entroncamento 

 

24 - O sinal R-24a deve ser utilizado quando se 

deseja regulamentar sentido único de circulação para uma 

via/pista. O seu uso aplica-se às situações em que estudos de 

engenharia indicarem a necessidade de implantação de sentido 

único de circulação para, EXCETO: 

 

A. Aumentar a capacidade ou fluidez da via/pista. 

B. Virar à direita. 

C. Disciplinar e ordenar a circulação em vias estreitas. 

D. Viabilizar o estacionamento em vias com restrição física. 

E. Organizar o deslocamento de veículos em áreas, regiões 

ou no entorno de pólos geradores. 

 

25 -  Em vias urbanas de trânsito rápido 

recomenda-se a colocação de uma placa a cada ______ e nas 

demais vias, a cada _____. 

Em vias rurais recomenda-se a colocação de uma placa a cada 

______. 

 

A. 500 m  / 200 m  / 500 m. 

B. 500 m  / 400 m  / 200 m. 

C. 1000 m  / 500 m  / 500 m. 

D. 1000 m  / 200 m  / 200 m. 

E. 1000 m  / 500 m  / 1000 m. 

 

26 - É uma ação de imperícia: 

 

A. Dirigir em estado emotivo alterado. 

B. Inexperiência ou falta de conhecimento da via e do 

veículo.  

C. Dirigir por longos períodos. 

D. Dirigir com excesso de velocidade. 

E. Fazer manobras arriscadas. 

 

27 - São motores de combustão interna, EXCETO:  

 

A. Motores de combustão interna, propriamente ditos.  

B. Máquinas a vapor. 

C. Motores a explosão. 

D. Turbinas a gás. 

E. Motores a reação. 

 

28- Indique qual alternativa NÃO é função dos lubrificantes 

nos motores de combustão: 

 

A. Lubrificação das superfícies de atrito e choque, 

reduzindo assim o desgaste. 
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B. Vedação de gases no cilindro do motor durante o tempo 

motor.  

C. Resfriamento de peças internas como êmbolos, paredes 

do cilindro, anéis, mancais e outras.  

D. Limpeza de orifícios internos e compartimentos, com a 

condução de detritos para serem retidos pelos filtros.  

E. Elevar a octanagem do combustível, preservando danos 

às peças.  

 

 

29 - Na sinalização horizontal as marcas de canalização: 

 

A. Separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a 

parte da pista destinada normalmente à circulação de 

veículos, a sua divisão em faixas, a separação de fluxos 

opostos, faixas de uso exclusivo de um tipo de veículo, 

reversíveis, além de estabelecer as regras de 

ultrapassagem e transposição. 

B. Ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e os 

harmonizam com os deslocamentos de outros veículos e 

dos pedestres, assim como informam os condutores sobre 

a necessidade de reduzir a velocidade e indicam travessia 

de pedestres e posições de parada. 

C. Orientam os fluxos de tráfego em uma via, direcionando 

a circulação de veículos. Regulamentam as áreas de 

pavimento não utilizáveis. 

D. Delimitam e propiciam melhor controle das áreas onde é 

proibido ou regulamentado o estacionamento e a parada 

de veículos, quando associadas à sinalização vertical de 

regulamentação. Em casos específicos, têm poder de 

regulamentação. 

E. Melhoram a percepção do condutor quanto às condições 

de operação da via, permitindo-lhe tomar decisões 

adequadas, em tempo apropriado, para as situações que 

se lhe apresentarem. 

 

30 - Os tratores de esteiras são indicados para os trabalhos 

seguintes, EXCETO:  

 

A. Gerais de reboque.  

B. Como unidades de tração de equipamentos de escavação 

que operam em velocidades baixas e em rampas fortes, 

em terrenos pouco consistentes.  

C. Cortes com bota-fora, em terrenos com forte inclinação 

lateral ou longitudinal, cortes altos e com pequena 

extensão. 

D. Como unidade escavadora quando dotado de lâmina 

frontal. 

E. Como unidade carregadora, em terrenos impróprios para 

máquinas sobre rodas, quando dotado de concha frontal.  

 

31 - Antes de iniciar o atendimento propriamente dito, a equipe 

de socorro deve garantir sua própria condição de segurança, a 

das vítimas e a dos demais presentes. Desta forma, sempre 

deve-se, EXCETO: 

 

A. Solicitar auxílio (SAMU ou GBAPH). 

B. Isolar a área. 

C. Sinalizar a área. 

D. Prover medidas de Biossegurança. 

E. Remover as vítimas dos locais, colocando em posição 

mais confortável possível. 

 

32 - Desmaio é a perda súbita e temporária da consciência e da 

força muscular, geralmente devido à diminuição de oxigênio no 

cérebro, tendo como causas: hipoglicemia, fator emocional, dor 

extrema, ambiente confinado, etc. 

Uma das atitudes é deitar a vítima na posição anti-choque que 

é: 

 

A. Colocar a vítima de lado e com a cabeça bem apoiada. 

B. Colocar a vítima de lado com as pernas dobradas em 

posição fetal. 

C. Colocar a vítima com a cabeça apoiada e com as pernas 

para cima apoiado em algum banco ou algo similar de 

modo que as pernas fiquem mais altas que a posição da 

cabeça. 

D. Colocar a vítima deitada, com o corpo reto com os braços 

rente ao corpo. 

E. Colocar a vítima com os braços apoiados e para cima e o 

corpo reto. 

 

33 - Ao ocorrer o fato descrito na placa 

devemos: 

 

A. Aumentar a velocidade, adequando-se a marcha do motor 

para diminuir a probabilidade de desestabilização do 

veículo. 

B. Reduzir a velocidade, adequando-se a marcha do motor 

para diminuir a probabilidade de desestabilização do 

veículo. 

C. Aumentar a velocidade, mantendo a marcha do motor 

para diminuir a probabilidade de desestabilização do 

veículo. 

D. Reduzir a velocidade, mantendo a marcha do motor para 

diminuir a probabilidade de desestabilização do veículo. 

E. Reduzir a velocidade, diminuindo a marcha do motor 

para diminuir a probabilidade de desestabilização do 

veículo. 

 

34 - Segundo a Lei nº 12.760, de 2012; Conduzir veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool ou de outra substância psicoativa que 

determine dependência terá como pena Detenção de:   

 

A. Três meses a um ano. 

B. Seis meses a um ano. 

C. Seis meses a dois anos. 

D. Seis meses a três anos. 

E. Um a cinco anos. 
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35 - Para retirar a primeira habilitação é necessário realizar uma 

série de procedimentos. Quais são e em que ordem são feitos? 

 

A. Curso Teórico-Técnico; Exame Teórico-Técnico; 

Avaliação Psicológica; Curso de Prática de Direção 

Veicular; Exame de Prática de Direção Veicular. 

B. Exames de Aptidão Física e Mental; Curso Teórico-

Técnico; Exame Teórico-Técnico; Avaliação 

Psicológica; Curso de Prática de Direção Veicular; 

Exame de Prática de Direção Veicular. 

C. Avaliação Psicológica; Exames de Aptidão Física e 

Mental; Curso Teórico-Técnico; Exame Teórico-

Técnico; Curso de Prática de Direção Veicular; Exame 

de Prática de Direção Veicular. 

D. Exames de Aptidão Física e Mental; Curso Teórico-

Técnico; Exame Teórico-Técnico; Curso de Prática de 

Direção Veicular; Exame de Prática de Direção Veicular. 

E. Exames de Aptidão Física e Mental; Curso Teórico-

Técnico; Avaliação Psicológica; Exame Teórico-

Técnico; Curso de Prática de Direção Veicular; Exame 

de Prática de Direção Veicular. 

 

36 - De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 

estabelecido pela Lei 9503/97 é INCORRETO afirmar: 

 

A. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do 

território nacional, abertas à circulação, rege-se por este 

Código. 

B. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, 

veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos 

ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e 

operação de carga ou descarga. 

C. O trânsito, em condições seguras, é um direito e dever de 

todos e dos órgãos e entidades componentes do Sistema 

Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das 

respectivas competências, adotar as medidas destinadas a 

assegurar esse direito. 

D. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional 

de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas 

competências, objetivamente, por danos causados aos 

cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na 

execução e manutenção de programas, projetos e serviços 

que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. 

E. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema 

Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à 

defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do 

meio-ambiente. 

 

37 - Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade 

máxima nas estradas de vias rurais será de: 

 

A. 90 km/h 

B. 80 km/h 

C. 70 km/h 

D. 60 km/h 

E. 40 km/h 

 

 

 

38 - Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor é 

obrigado a, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, 

observar um intervalo de, no mínimo: 

 

A. 11 horas de descanso, podendo ser fracionado em 9 horas 

mais 2, no mesmo dia. 

B. 10 horas de descanso, podendo ser fracionado em 5 horas 

mais 5, no mesmo dia. 

C. 11 horas de descanso, podendo ser fracionado em 6 horas 

mais 5, no mesmo dia. 

D. 10 horas de descanso, não podendo ser fracionado. 

E. 11 horas de descanso, não podendo ser fracionado. 

 

39 - Durante uma viagem de ônibus um dos passageiros jogou 

pela janela um saco plástico. Quanto a esta atitude indique a 

alternativa CORRETA: 

 

A. É uma infração leve e poderia gerar multa ao condutor. 

B. É uma infração média e poderia gerar multa ao condutor. 

C. É uma infração grave e poderia gerar multa ao condutor. 

D. É uma infração gravíssima e poderia gerar multa ao 

condutor. 

E. Não poderia gerar multa ao condutor, pois não foi o 

mesmo que ateou o objeto. 

 

40 - Um caminhão ou ônibus que transita no em locais e 

horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela 

autoridade competente é uma infração:   

 

A. Leve 

B. Média 

C. Grave 

D. Gravíssima 

E. Não é infração 

 

 


