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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

O ESCULARÁPIO MILLOR FERNANDES LIVRO 

PORTUGUES ESSENCIAL 

Escularápio 

 

Um escularápio foi chamado para tratar de uma rica senhora 

que sofria de catarata. Sendo, porém, desonesto, o nosso 

querido amigo, sempre que ia visitar a rica velha, furtava-lhe 

um objeto precioso. Quando acabaram os objetos preciosos, ele 

começou, despudoradamente, a levar-lhe também os móveis, 

um a um. 

Afinal, certo dia, não tendo mais o que roubar, deixou de visitar 

a velha. Mas, não contente com isso, sapecou-lhe em cima uma 

conta terrível, capaz de abalar mesmo a fortuna do mais rico 

catarático. 

A velha protestou, dizendo que não pagava, e a coisa foi para o 

tribunal. E foi no tribunal que a velha declarou o motivo de sua 

recusa em pagar. Disse: 

"Não posso pagar a conta do senhor escularápio, do doutor 

médico, porque eu estou com a vista pior do que quando ele 

começou a me tratar. No início do tratamento eu ainda via 

alguma coisa. Mas agora, não consigo enxergar nem os móveis 

lá da sala". 

MORAL: A EXTREMA DESONESTIDADE ACABA 

VISÍVEL MESMO PARA UM CEGO 

 

(Millôr Fernandes. Novas Fábulas e Contos Fabulosos. 

Desiderata  2007 Ilustrações de Angeli) 

 

01- O autor cria a palavra „escularápio‟ composta de dois 

elementos: „esculápio‟ (médico) e „larápio‟ (ladrão), formando 

assim um substantivo para designar: 

 

A. Um médico especialista 

B. Um médico desonesto 

C. Um médico rico 

D. Um médico afortunado 

E. Um médico a domicílio 

 

02- O vocábulo „escularápio‟ foi formado pelo processo de: 

 

A. Parassíntese  

B. Justaposição 

C. Aglutinação 

D. Prefixação 

E. Sufixação 

 

03- Podemos afirmar que é finalidade discursiva do texto: 

 

A. Limitar a transmissão da sabedoria de caráter moral ao 

homem. 

B. Caracterizar um gênero narrativo erudito e particular. 

C. Aludir a uma situação humana independentemente de 

transmitir alguma moralidade. 

D. Retratar aspectos inerentes à conduta humana. 

E. Apresentar personagens num enredo truncado. 

 

 

04- “...ele começou, despudoradamente, a levar-lhe também os 

móveis, um a um.” 

O emprego do advérbio sublinhado caracteriza: 

 

A. A cobiça excessiva do médico. 

B. A consciência crítica do médico. 

C. A pouca experiência do médico ao tratar dos pacientes. 

D. A personalidade paramentada do médico. 

E. A forma ousada com que o médico agia na casa da velha. 

 

05- Em qual das alternativas abaixo NÃO houve nenhum erro 

de grafia: 

 

A. “Os Karas. Miguel: Não tem apilido. Foi ele quem 

decidiu reunir alguns amigos e, por brincadeira, fundar 

um grupo secreto no colégio onde é presidente do 

Grêmio Estudantil.” (Pedro Bandeira) 

B. “Chumbinho: Aficcionado por videogames e 

computadores, com sua esperteza e valentia, sente de 

longe o cheiro de novas aventuras.” (Pedro Bandeira) 

C. “Magrí: Melhor atleta do Colégio Elite, é a grande 

esperança de medália olímpica para o Brasil.” (Pedro 

Bandeira) 

D. “Calú: Ator e extremamente estrovetido e brincalhão, 

está sempre de bom humor, dando ânimo aos Karas na 

hora de agir.” (Pedro Bandeira) 

E. “Crânio: É o geniozinho da turma. Calado e pensativo, é 

o campeão de xadrez e das notas da escola.” 

 

06- Em qual dos parágrafos as regras de concordância 
nominal foram inteiramente observadas: 
 

A. “Está difícil comer menos e emagrecer? Experimente 

desligar a TV ou tirar o fone do ouvido ao fazer suas 

refeições. Segundo cientistas da Universidade do Estado 

do Colorado, escutar a própria mastigação é uma forma 

de aumentar a consciência sobre o que você leva para 

dentro do estômago e diminuir a quantidade de comida 

consumidas.” 

B. “A equipe realizou três experimentos separadamente para 

chegar às conclusões. Em um dos testes, voluntários 

eram convidados a comer um salgado enquanto usavam 

fones de ouvido com ruído altos ou baixos.” 

C. “No grupo em que o ruído era suficiente para 
mascarar o som da mastigação, as pessoas comeram 
mais – em médias quatro pretzels, em comparação 
com apenas 2,75 dos participantes que lancharam em 
silêncio. ” 

D. “Em outra parte da pesquisa, a equipe descobriu que 
até mesmo fazer as pessoas imaginarem o barulho da 
comida sendo triturado na boca é capaz de influenciar 
a ingestão de comida.” 

E. “O resultado é consistente com outros estudos que 
chamam atenção para o risco de fazer as refeições na 
frente da TV ou do computador, já que, distraídas, as 
pessoas tendem a comer mais do que precisam. ” 

 
 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Angeli
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A DROGA DO AMOR VEM AO BRASIL 

 

Dava orgulho: o Brasil tinha sido escolhido para sediar a parte 

final do mais importante projeto científico do mundo. 

Conhecido laboratório multinacional estava às vésperas de 

descobrir a cura para a praga do século. O soro já demonstrara 

ser cem por cento eficiente nos testes in vitro e já fora testado 

em seres humanos sadios para que se verificasse se apresentava 

algum grau de intolerância no organismo humano. Tudo estava 

perfeito. O próximo passo seria o experimento com seres 

humanos infectados. Empolgado, esperançoso, ele contara aos 

alunos que muitas doenças que vitimavam os amantes no 

passado já tinham sido vencidas pela ciência e que essa também 

seria derrotada. 

Mas, ao entrar no chuveiro, o fim da praga do século não 

ocupava mais os pensamentos do ex-líder dos Karas. Como um 

pesadelo do qual o rapazinho não conseguia desfazer-se, veio-

lhe à lembrança a última reunião dos Karas e a dolorida 

lembrança de Magrí. 

"Ah, Magrí, Magrí, Magrí... Como eu vou conseguir viver sem 

você ao meu lado? Você está em Nova Iorque... Quando voltar, 

será que vai compreender o que eu fiz?  

Miguel lembrou-se de sua decisão. Não poderia ferir seus 

melhores amigos. 

Não poderia suportar a ideia de ver Calú e Crânio como rivais. 

O jeito tinha sido dissolver o grupo dos Karas. E nunca mais 

ver Magrí... 

O suave cheiro do sabonete lembrou-lhe o perfume do corpinho 

da única garota do grupo dos Karas. (Pedro Bandeira. A Droga 

do Amor. Moderna, São Paulo. 2009) 

 

07- “Como um pesadelo do qual o rapazinho não conseguia 

desfazer-se, veio-lhe à lembrança a última reunião dos Karas e 

a dolorida lembrança de Magrí. 

"Ah, Magrí, Magrí, Magrí... Como eu vou conseguir viver sem 

você ao meu lado? Você está em Nova Iorque... Quando voltar, 

será que vai compreender o que eu fiz”? 

No trecho, o personagem revela-se: 
 

A. Esperançoso 

B. Revoltado  

C. Temeroso 

D. Decidido 

E. Patriota  

 

08- Em qual das alternativas a substituição do termo sublinhado 

pelo pronome está INCORRETA: 
 

A. “Conhecido laboratório multinacional estava às vésperas 

de descobrir a cura para a praga do século.” 

Conhecido laboratório multinacional estava às 

vésperas de descobri-la 

B. “Não poderia ferir seus melhores amigos.” 

Não poderia feri-los 

C. “Não poderia suportar a ideia de ver Calú e Crânio como 

rivais.” 

Não poderia suportar a ideia de vê-los como rivais 

D. “Empolgado, esperançoso, ele contara aos alunos” 

Empolgado, esperançoso, ele lhes contara 

E. “...muitas doenças que vitimavam os amantes” 

muitas doenças que vitimavam-lhes 

09- Sobre a acentuação dos vocábulos do texto: 

 

A. „Calú‟ e Magrí‟ foram acentuadas certamente por 

questões de pronúncia, pois os acentos não estão 

gramaticalmente corretos. 

B. „laboratório‟ faz parte do grupo de palavras cujo acento 

gráfico foi suprimido no novo acordo ortográfico pela 

ocorrência de ditongo em sua sílaba final. 

C. Em „decisão‟ por não ser empregado na sílaba tônica, o 

til não pode ser considerado acento gráfico. 

D. „ciência‟ por não ser oxítona, teve seu ditongo acentuado. 

E. „vésperas‟ é um caso de acentuação de vocábulo que 

ocorre apenas no plural por mudança de sílaba tônica, 

assim como acontece no par „juiz – juízes‟. 

 

10- Em “muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

já tinham sido vencidas pela ciência”, o trecho sublinhado pode 

ser substituído por qual das alternativas baixo sem que o 

entendimento e a correção gramatical originais sejam 

prejudicados: 

 

A. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

eram provavelmente  vencidas pela ciência 

B. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

seriam vencidas pela ciência 

C. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

foram vencidas pela ciência 

D. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado se 

venceram pela ciência 

E. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

nunca deviam ser vencidas pela ciência 

 

11- “O soro já demonstrara ser cem por cento eficiente nos 

testes in vitro e já fora testado em seres humanos sadios para 

que se verificasse se apresentava algum grau de intolerância no 

organismo humano.” 

Os elementos coesivos empregados entre as orações acima 

estabelecem que relações respectivamente: 

 

A. Consequência e finalidade 

B. Adição e finalidade 

C. Explicação e consequência 

D. Concessão e conclusão 

E. Afirmação e explicação 

 

12- Em qual das alternativas ocorreu crase pela mesma razão 

que em “veio-lhe à lembrança”: 

 

A. “Gabigol chega à Seleção preocupado com os trotes.” 

B. “Do campo à mesa. Aqui você descobre a verdade 
sobre os alimentos. ” 

C. “Às duas horas saímos. ” 
D. “Escreve à Alencar. ” 
E. “Caminhava às pressas. ” 

http://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2016/03/gabigol-chega-selecao-preocupado-com-trote-e-descarta-substituir-neymar.html
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13- Acerca das regras de regência empregadas na tirinha 
acima: 
 

A. O verbo ‘saber’ pede complemento regido por ‘se’. 
B. O verbo ‘acreditar’ rege a preposição ‘em’, assim como 

‘confiar’ e ‘crer’. 
C. No segundo quadrinho, o verbo ‘proibir’ é 

exclusivamente transitivo direto. 
D.  O termo ‘tão’ é marca da oralidade não possui função 

sintática na frase. 
E. ‘prevenção’ rege preposição ‘a’, sempre. 

 
 

 
 
14- A charge: 
 

A. É um exemplo de comida industrializada que é 
vendida com ‘brindes’ que funcionam como 
recompensa pelo alimento consumido. 

B. Demonstra a estratégia de comunicação publicitária 
que privilegia os alimentos e seu valor nutricional em 
detrimento da imagem. 

C. Critica a imensa quantidade de produtos destinados 
aos adultos, mas que são abordados pela publicidade 
a partir da visão infantil. 

D. Apresenta-se de forma a convencer as crianças, que é 
o público alvo, a consumir a maior quantidade de 
produtos possível. 

E. Denuncia a estratégia abusiva de ver o público infantil 
como grupo consumidor principal de alimentos 
industrializados ignorando os prejuízos à saúde desse 
comportamento. 

15- Em qual das alternativas uma regra de concordância 
verbal foi desobedecida: 

 
A. “O papa chegou a dizer mesmo agora - porque isso são 

estados, são estados da alma, o inferno não é um 
lugar.” Machado de Assis 

B. "Canoas é uma cidade cortada pela BR-1 1 6 e pelo 
Trensurb (metro), ao lado da capital Porto Alegre. Isto 
tudo ajuda a deixar a cidade sem muita identidade.” 
(Jornal do Commercio) 

C. “Neste caso, ser infinito é uma das qualidades de Deus 
entre todas as demais, mas não é só isso, ou não são o 
bastante para O concebermos...” (Allan Kardec) 

D. “Houve um tempo que Stela teve mais de uma dezena 
de costureiras trabalhando com ela e sua fila de 
pedidos ultrapassava a um ano.” (Eduardo Ferrari) 

E. “Os times cariocas não têm do que reclamar, hajam 
vista as gigantescas promoções na mídia.” (Antônio 
Suárez de Abreu) 

 

 
  

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Sobre Poder Constituinte, marque a alternativa correta. 

 

A. Os titulares do poder constituinte, numa sociedade 

democrática, são os membros do Congresso Nacional, 

posto que somente eles podem exercê-lo.  

B. O poder constituinte originário é o poder que estabelece a 

Constituição. Por isso é ilimitado e incondicionado.  

C. O poder constituinte derivado é instituído pelo poder 

constituinte originário e, por isso, possui a característica de 

também ser ilimitado.  

D. O poder constituinte originário somente pode ser 

manifestado mediamente procedimento previsto na 

Constituição.  

E. O poder constituinte derivado possui as seguintes 

características: é derivado, é limitado e é incondicionado.  

 

17 – Acerca do controle de constitucionalidade no ordenamento 

jurídico brasileiro, é correto o que se afirma em: 

 

A. O controle de constitucionalidade consiste na atividade de 

verificação da adequação de determinada norma jurídica ao 

estabelecido na Constituição.  

B. O controle de constitucionalidade somente pode ser feito 

perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que 

este órgão é o guardião da Constituição.  

C. O controle de constitucionalidade no Brasil é viável quanto 

à normas de caráter federal, sendo inviável quanto às 

demais normas, posto que normas inferiores atingem um 

quantitativo de jurisdicionados inferior à normas 

superiores.  

D. O controle de constitucionalidade, na prática, serve apenas 

para conter os excessos do Poder Legislativo ao editar as 

leis.  

E. O controle de constitucionalidade, uma vez efetuado, terá 

sempre eficácia “erga omnes”, ou seja, irradiará efeitos 

para todos os cidadãos.  
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18 – Ainda sobre o controle de constitucionalidade, assinale a 

alternativa verdadeira. 

 

A. O controle difuso é aquele realizado no caso concreto. Para 

tanto, deve-se provocar o STF, por meio de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN).  

B. O controle concentrado pode ser realizado no caso 

concreto, provocando, por via de exceção ou de defesa, 

qualquer juízo ou tribunal.  

C. O controle concentrado somente pode ser provocado 

mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

omissão (ADIN), Ação Direta de Inconstitucionalidade 

Interventiva (ADIN Interventiva) e Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).  

D. O controle de constitucionalidade das constituições 

estaduais é feito perante os Tribunais Regionais Federais 

de cada estado.  

E. No Brasil, o controle de constitucionalidade não é feito 

apenas perante o Supremo Tribunal Federal, mas também 

perante qualquer órgão do Poder Judiciário, em qualquer 

instância.  

 

19 – Não é um dos princípios fundamentais estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988: 

 

A. Princípio Federativo – define a forma de Estado.  

B. Princípio Republicano – define a forma de Governo.  

C. Princípio da Soberania Popular – define que o Povo é o 

detentor do Poder, ou seja, estabelece a Democracia.  

D. Princípio da Livre Regulação do Mercado - define que o 

mercado se autorregulará sem que haja qualquer restrição à 

atividade econômica.  

E. Princípio da Separação dos Poderes – define a 

independência e harmonia entre os Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário.  

 

20 – Julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso, em seguida 

assinale a alternativa correta. 

 

I. Por ser posterior à Constituição Federal de 1988, a 

Constituição do Estado de Pernambuco, de 1989 e 

ainda em vigor, deve ser aplicada em sua totalidade, 

inclusive tendo aplicabilidade as normas contrárias ao 

texto da Constituição Federal de 1988, por lhe ser 

posterior e, portanto, mais recente.  

II. A Constituição Federal é a norma de maior 

importância do nosso País.  

III. A Constituição Estadual, por ser mais específica que a 

Federal, tem supremacia no estado a que se refere.  

IV. É com vistas à proteção da Constituição Federal que 

desenvolve o controle de constitucionalidade das 

normas infraconstitucionais.  

V. A “supremacia da constituição” diz respeito à sua 

superioridade perante as demais normas do 

ordenamento jurídico.  

 

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

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

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

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

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

21 – Julgue as proposições abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

 

Se 

A moralidade é um dos princípios básicos que 

devem reger a Administração Pública, 

 

Então 

Os atos administrativos devem sempre 

obedecer os ditames da conduta ética e 

honesta, respeitando ainda a boa-fé e a 

lealdade. 

 

A. As duas proposições estão corretas, mas a primeira não é a 

justificava da segunda. 

B. A primeira proposição está correta e a segunda está 

incorreta. 

C. A segunda proposição está correta e a primeira está 

incorreta. 

D. As duas proposições estão corretas e a primeira é a 

justificativa da segunda. 

E. As duas proposições apresentam incorreções.  

 

22 – Quanto ao poder de polícia, pode-se afirmar: 

 

A. O poder de polícia faz parte da esfera do poder Judiciário, 

posto que somente se relaciona à prevenção e punição de 

crimes, através das polícias civil, militar e federal. 

B. A atribuição do Estado de limitar a liberdade e a 

propriedade em benefício da coletividade ou do próprio 

Estado caracteriza o poder de polícia. 

C. O poder de polícia diz respeito apenas à esfera 

administrativa. 

D. A repressão da atividade de delinquentes e a captura de 

infratores fazem parte do poder de polícia administrativo. 

E. A edição de atos normativos a fim de manter a ordem 

pública diz respeito ao poder de polícia em seu aspecto 

judiciário. 

 

23 – Quanto aos atos administrativos, assinale a opção 

incorreta. 

 

A. Os atos administrativos podem ser escritos ou verbais. 

B. A finalidade do ato administrativo é atingir o interesse 

público. 

C. Em virtude do princípio da legalidade, a Administração 

somente pode praticar atos administrativos vinculados. 

D. São exemplos de atos administrativos os decretos, 

portarias, processos administrativos disciplinares, 

nomeação de servidor. 

E. A competência para praticar atos administrativos sempre 

decorre da lei. 

 

24 – Ainda sobre atos administrativos, não é um de seus 

atributos: 

 

A. Presunção de legitimidade – se refere à presunção de que o 

ato foi praticado em conformidade com a lei. 
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B. Presunção de veracidade – diz respeito à presunção de que 

os fatos alegados pela Administração são verdadeiros. 

C. Vinculação – impõe que somente são válidos os atos que 

atendam objetivamente todos os requisitos e condições de 

realização estabelecidos em lei. 

D. Imperatividade – significa que os atos administrativos se 

impõem a terceiros, independentemente de sua anuência. 

E. Autoexecutoriedade – permite que o ato administrativo 

seja executado pela própria administração, sem 

necessidade de intervenção judicial. 

 

25 – Sobre os poderes da Administração julgue as proposições 

abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

Ao Executivo é permitido organizar as funções 

de seus órgãos de maneira escalonada. 

 

Porque 

Em virtude da hierarquia é imposto aos 

agentes administrativos o dever de obediência 

às ordens e instruções legais de seus 

superiores. 

 

A. As duas proposições estão corretas, mas a segunda não é a 

justificava da primeira. 

B. A primeira proposição está correta e a segunda está 

incorreta. 

C. A segunda proposição está correta e a primeira está 

incorreta. 

D. As duas proposições estão corretas e a segunda é a 

justificativa da primeira. 

E. As duas proposições apresentam incorreções. 

 

26 – Sobre as normas penais e suas fontes julgue os itens que 

seguem. 

 

01. Fonte material se refere ao órgão responsável por elaborar 

a norma penal. 

02. No Brasil, somente a União e os Estados podem legislar 

sobre direito penal. 

03. O direito penal é o conjunto de normas que visam regular o 

poder punitivo do Estado, através da tipificação de 

condutas como crimes e da cominação de suas respectivas 

penas. 

04. No Brasil, o costume é fonte formal da norma penal e, por 

isso, pode revogar crimes e penas, como é o caso do crime 

de adultério. 

05. Fonte material é a maneira pela qual o direito penal é 

exteriorizado, ou seja, a fonte material é a lei penal. 

 

A soma dos itens corretos é igual a: 

 

A. 04 

B. 05 

C. 06 

D. 11 

E. 15 

 

 

 

27 – Sobre a anterioridade da lei penal é correto afirmar: 

 

A. A anterioridade da lei penal significa que o crime cometido 

precisa ser anterior à lei que definiu aquela conduta como 

criminosa. 

B. Se refere ao tratamento que deve ser dado aos delinquentes 

de maneira a impedir que condutas criminosas ocorram, ou 

seja, a lei deve ter caráter preventivo. 

C. A anterioridade da lei penal significa que a lei que 

estabelece a conduta como criminosa deve ser anterior ao 

fato praticado. 

D. Se a conduta for cometida um dia antes da entrada em 

vigor da lei que a definiu como crime, quem a praticou 

deverá responder pelo crime, haja vista que houve apenas 

um dia entre a prática delituosa e a entrada em vigor da lei. 

E. A anterioridade da lei penal significa que a lei que define a 

conduta como criminosa deve ser anterior ao fato 

praticado, mas a lei que cria a pena pode ser posterior. 

 

28 – Acerca da retroatividade ou irretroatividade da lei penal, 

julgue os itens que seguem. 

 

 

I. Se um agente pratica uma conduta considerada crime e 

posteriormente uma nova lei descriminaliza tal 

conduta, o agente não mais poderá ser punido por esta 

conduta. 

II. Ainda que haja lei posterior mais benéfica ao réu, em 

virtude da regra de irretroatividade da lei penal, deve-

se aplicar a lei do tempo do crime. 

III. Caso a lei posterior seja mais benéfica para o réu do 

que a lei anterior, excepcionalmente, poderá retroagir. 

IV. Se Fulano praticou um crime ontem, sob vigência de 

lei que cominava pena de 06 anos para este crime e 

hoje a lei mudou e comina pena de 03 anos, em 

virtude da irretroatividade da lei penal deverá ser 

aplicada a Fulano a pena de 06 anos, pois é a lei do 

tempo em que o crime foi cometido. 

V. No direito penal não há exceções à regra da 

irretroatividade da lei penal. 

 

 

A. V, F, V, V, F 

B. F, V, F, V, V 

C. F, F, V, F, F 

D. V, F, V, V, F 

E. V, F, V, F, F 

 

29 – É uma lei mais benigna ao réu, exceto: 

 

A. Aquela que comina pena de menor duração. 

B. Aquela que modifica o regime de cumprimento da pena de 

detenção para reclusão. 

C. Aquela que contem circunstâncias atenuantes do crime. 

D. Aquela que modifica a definição da conduta de crime para 

contravenção penal. 

E. Aquela que modifica a pena de detenção para a pena de 

multa. 
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30 – Sobre leis temporárias é incorreto afirmar: 

 

A. Os crimes praticados durante sua vigência não podem ser 

beneficiados pela retroatividade da lei mais benéfica. 

B. Se referem a leis cuja duração é limitada a determinado 

prazo. 

C. Tem sua vigência previamente determinada pelo 

legislador. 

D. Assim como as demais normas penais, admitem a 

retroatividade da lei penal mais benéfica. 

E. Após o prazo determinado para sua vigência, as leis 

temporárias deixam de existir, sem que haja a necessidade 

de criação de nova lei que a revogue. 

 

31 – Não pode ser considerado um sinal de trânsito: 

 

A. Placas 

B. Marcas viárias 

C. Obra de arte destinada à transposição de vias 

D. Apitos e gestos 

E. Equipamentos de controle luminosos  

 

32 – Constitui infração gravíssima a seguinte situação: 

 

A. Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de 

Habilitação vencida há mais de trinta dias. 

B. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 

segurança.  

C. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente 

de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus 

agentes.  

D. Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de 

adotar providências para remover o veículo do local, 

quando necessária tal medida para assegurar a segurança e 

a fluidez do trânsito.  

E. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 

combustível.  

 

33 – Não é considerada como crime de trânsito apenas a 

seguinte conduta: 

 

A. Praticar homicídio culposo na direção de veículo 

automotor.  

B. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de 

prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo 

diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da 

autoridade pública.  

C. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool ou de outra 

substância psicoativa que determine dependência.  

D. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo 

automotor a pessoa não habilitada.  

E. Trafegar em velocidade inferior à metade da velocidade 

máxima permitida para a via, retardando ou obstruindo o 

trânsito.  

 

 

 

 

 

34 – São normas gerais de circulação e conduta no trânsito, 

exceto: 

 

A. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu 

veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis 

à segurança do trânsito. 

B. Em regra, a circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via.  

C. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, 

o condutor deverá verificar a existência e as boas 

condições de funcionamento dos equipamentos de uso 

obrigatório. 

D. O condutor sempre deverá guardar distância de segurança 

lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. 

E. Terá preferência de passagem no caso de rotatória, aquele 

que estiver circulando por ela. 

 

35 – Sobre a direção defensiva, assinale a alternativa correta. 

 

A. Imprudência ocorre quando o condutor não possui 

conhecimentos técnicos ou habilidade para realizar as 

manobras necessárias ao ato de dirigir.  

B. A direção defensiva preventiva é a atitude do condutor de 

sempre agir de modo a evitar acidentes. 

C. Ao se deparar com uma situação de aquaplanagem, o 

condutor deve segurar firme o volante, frear o mais rápido 

possível e manter o veículo em linha reta.  

D. O estresse não representa perigo no trânsito, nem é capaz 

de gerar acidentes.  

E. À noite, para evitar ofuscamento, o condutor deverá 

utilizar o farol alto, para neutralizar o farol do veículo que 

vem em sentido oposto.  

 

36 – No processador de textos Microsoft Word, para recortar 

um trecho do texto pode-se utilizar o botão  ou 

apertar a sequência de teclas: 

 

A. Ctrl + Z 

B. Ctrl + Shift + C 

C. Ctrl + X 

D. Ctrl + Shift + R 

E. Ctrl + R 

 

37 – Sobre a criação de tabelas no processador de textos 

Microsoft Word, é correto afirmar: 

 

A. É impossível criar tabelas no Microsoft Word.  

B. Todas as tabelas devem ser importadas já prontas do 

Microsoft Excel.  

C. Deve-se utilizar a opção REFERÊNCIAS na barra de 

ferramentas e em seguida selecionar “inserir tabela”.  

D. O Microsoft Word é incompatível com tabelas importadas 

do Microsoft Excel.  

E. Deve-se utilizar a opção INSERIR na barra de ferramentas 

e em seguida selecionar “inserir tabela”. 
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38 – Acerca da criação de índice ou sumário no Microsoft 

Word, assinale a opção correta. 

 

A. Para criar um índice ou sumário no Microsoft Word é 

necessário utilizar a aba REFERÊNCIAS na barra de 

ferramentas e selecionar a opção “Sumário”. 

B. Para criar um índice ou sumário no Microsoft Word é 

necessário utilizar a aba DESIGN na barra de ferramentas 

e selecionar a opção “adicionar sumário”. 

C. Não é possível criar um índice ou sumário corretamente 

utilizando o Microsoft Word. 

D. Para criar um índice ou sumário no Microsoft Word, o 

usuário deve selecionar o título que deseja que conste no 

índice ou sumário e utilizar as teclas de atalho Ctrl + Y. 

E. Para criação ou alteração de um índice ou sumário, o 

usuário deverá utilizar inicialmente o Microsoft Excel, e 

em seguida importar as informações para o Microsoft 

Word através da aba CORRESPONDÊNCIAS na barra de 

tarefas. 

 

39 – Acerca do programa Microsoft Excel, observe a imagem 

abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

 
 

Para apresentar na célula C5 o total dos valores das multas 

constantes na referida tabela, o usuário deverá: 

 

A. Selecionar a célula C5 e aplicar a fórmula 

=SOMA(C2+C4). 

B. Selecionar a célula C5 e aplicar a fórmula 

=SOMA(C2:C4). 

C. Selecionar a célula C5 e aplicar a fórmula 

=MÉDIA(C2+C4). 

D. Selecionar a célula B5 e aplicar a fórmula 

=SOMA(C2+C4). 

E. Selecionar a célula B5 e aplicar a fórmula 

=SOMA(B2:C4). 

 

40 – Sobre o Microsoft Excel é incorreto afirmar: 

 

A. É possível elaborar planilhas e gráficos. 

B. Para calcular a média dos valores contidos nas células D8 a 

D28 basta aplicar a fórmula =MÉDIA(D8:D28). 

C. É possível organizar o texto em ordem alfabética clicando 

no ícone “Classificar e filtrar” e em seguida selecionando a 

opção “Classificar de A a Z”. 

D. Apesar de possuir fórmulas para uso financeiro e contábil, 

os cálculos realizados pelo programa não são totalmente 

confiáveis, razão porque não é utilizado para fins 

profissionais. 

E. É possível elaborar uma planilha com mais de 65.000 

linhas. 

 

 

 

  


