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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 – Ao dirigir durante a chuva, com a pista molhada, o 

condutor deve: 

 

A. Acelerar o veículo, para sair o mais rapidamente 

possível do trecho com pista molhada. 

B. Acionar o pisca-alerta, para indicar aos outros 

motoristas a sua localização na via. 

C. Ligar os faróis em luz alta, para indicar aos outros 

motoristas a sua localização na via. 

D. Conduzir o veículo pelo acostamento, a fim de evitar 

acidentes. 

E. Acender os faróis em luz baixa, reduzir a velocidade, 

conduzir com atenção e caso a chuva esteja 

impossibilitando a visão, parar o veículo no 

acostamento e esperar até que as condições do tempo 

melhorarem para prosseguir. 

 

17 – O sistema de suspensão veicular: 

 

A. Diminui as trepidações e choques resultantes do 

contato dos pneus com o solo, servindo para dar 

conforto, segurança e estabilidade. 

B. Serve para reduzir as influências da resistência do ar. 

C. Tem a opção de ser rebaixado para garantir a estética, 

ainda que isso interfira na estabilidade do veículo. 

D. Para compor o sistema de suspensão veicular somente 

são necessários amortecedores, molas e pneus. 

E. Os amortecedores precisam ser substituídos a cada 

10.000 km. 

 

18 – Sobre a manutenção dos pneus é correto afirmar: 

 

A. A pressão deve ser verificada, pelo menos, uma vez ao 

mês. 

B. A pressão de enchimento deve ser sempre superior a 

30 libras. 
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C. A ausência de calibragem correta dos pneus pode 

causar o seu desgaste prematuro. 

D. Utilizar de “macarrão” para consertar furos no pneu 

não influencia em sua durabilidade e segurança. 

E. A vida útil do pneu é a indicada pelo fabricante, não 

havendo condições externas que possam influenciar 

em sua durabilidade, por se tratar de produto 

industrializado derivado do petróleo. 

 

19 – Sobre os cuidados de manutenção do veículo que o 

condutor deve adotar, não se aplica: 

 

A. Efetuar o rodízio dos pneus regularmente. 

B. Nos veículos mais modernos, a regulagem dos faróis 

já é feita de fábrica, não necessitando que haja nova 

regulagem. 

C. É necessário trocar as palhetas dos limpadores de 

para-brisas sempre que elas estiverem ressecadas. 

D. A troca de óleo deve ser realizada dentro do período 

indicado pelo fabricante. 

E. É necessário alinhar os pneus, ao menos, a cada 

10.000km. 

 

20 – Nos motores de combustão interna, provoca-se a queima 

do combustível dentro do cilindro. O aumento da pressão 

dentro do cilindro faz impulsionar o(a) __________ que, 

acoplado a(ao) _________, através de seu movimento, faz girar 

o(a) ___________.  

 

Assinale a alternativa que completa corretamente o texto. 

 

A. Vela, pistão, biela. 

B. Cilindro, cabeçote, pistão. 

C. Pistão, biela, virabrequim. 

D. Virabrequim, cilindro, pistão. 

E. Pistão, virabrequim, cabeçote. 

 

21 – O condutor que, em condições normais de trânsito, não 

consegue efetuar a frenagem para parada diante de semáforo 

vermelho e colide com o veículo que está à sua frente é: 

 

A. Imprudente. 

B. Imperito. 

C. Inexperiente. 

D. Negligente. 

E. Inábil.  

 

22 – Considere a seguinte situação: 

 

“Mévio estava com viagem marcada e decidiu cair na estrada, 

sabendo que deveria ter realizado a revisão de seu veículo e 

troca das pastilhas de freio. ” 

 

Neste caso, Mévio praticou uma conduta: 

 

A. Imprudente. 

B. Imperita. 

C. Inexperiente. 

D. Negligente. 

E. Inábil.  

 

23 – Em caso de acidente na via, não é uma atitude a ser 

tomada: 

 

A. Pedir socorro. 

B. Controlar a situação. 

C. Verificar como as vítimas estão. 

D. Manter a calma. 

E. Não tocar nas vítimas em nenhuma hipótese e esperar 

o socorro chegar. 

 

24 – Havendo acidente na via, a sinalização deverá ser feita: 

 

A. Em vias de fluxo rápido, a 80 passos longos do 

acidente, em caso de pista seca. 

B. Utilizando-se apenas do triângulo, visto que este é um 

item obrigatório dos veículos. 

C. De modo a evitar o fluxo de outros veículos, a fim de 

isolar a área e garantir a segurança das vítimas. 

D. Sinalizando-se exatamente e unicamente no local 

exato do acidente para não confundir os outros 

motoristas. 

E. Chamando-se o maior número de pessoas e curiosos, a 

fim de facilitar o socorro. 

 

25 – Ao realizar o socorro às vítimas de acidentes, é necessário: 

 

A. Remover a vítima o mais rápido possível do local para 

evitar riscos de novos acidentes. 

B. Fazer torniquetes em caso de sangramentos. 

C. Tirar o capacete dos motociclistas para facilitar a 

respiração. 

D. Ao notar que a vítima está muito abalada, oferecer 

água gelada para beber. 

E. Evitar contato com o sangue ou secreções das vítimas 

para evitar os riscos de se contaminar com doenças 

infectocontagiosas. 

 

26 – Sobre o socorro que se deve prestar à vítima de acidente 

de trânsito que apresenta hemorragia externa é correto afirmar: 

 

A. Deve-se aplicar torniquete imediatamente, para evitar 

a perda de sangue. 

B. Deve-se aplicar gelo no local para contrair os vasos e 

estancar o sangramento. 

C. É necessária a aplicação de pomada dermatológica 

para parar o sangramento. 

D. Deve-se aplicar compressão no local do ferimento, 

utilizando-se gaze ou um pano limpo. 

E. Não há nenhuma ação que qualquer pessoa possa fazer 

para socorrer vítimas com hemorragia externa. 

 

27 – Em uma rotatória, terá preferência de passagem: 

 

A. O veículo que vier à direita do condutor. 

B. O veículo que vier à esquerda do condutor. 

C. O veículo que estiver circulando por ela. 

D. O veículo que procede na mesma faixa de trânsito do 

condutor. 

E. O veículo que se aproxima pela intersecção. 
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28 – Para efetuar a mudança de direção no sentido de conversão 

à esquerda em uma rodovia é necessário: 

 

A. Sinalizar e se deslocar para o acostamento da direita 

antes de realizar a manobra. 

B. Sinalizar, se deslocar totalmente à esquerda da via 

(junto ao bordo esquerdo) e efetuar a manobra. 

C. Sinalizar, se aproximar do eixo da pista, e realizar a 

manobra. 

D. Sinalizar, aguardar que as faixas fiquem livres, e 

entrar à esquerda. 

E. Sinalizar e atravessar todas as faixas o mais rápido 

possível para evitar acidentes. 

 

29 – Ao perceber que outro carro pretende ultrapassá-lo, o 

condutor deve: 

 

A. Acelerar o veículo, a fim de evitar a ultrapassagem. 

B. Reduzir a velocidade do veículo, para facilitar a 

ultrapassagem. 

C. Ligar o pisca-alerta para indicar que o outro veículo 

pode ultrapassar. 

D. Se estiver na faixa da esquerda, permanecer nesta 

faixa. 

E. Se estiver em outra faixa que não seja a da esquerda, 

permanecer na mesma faixa e não acelerar o veículo. 

 

30 – É dever do condutor zelar pela manutenção e limpeza do 

seu veículo. Assim, é uma postura correta: 

 

A. Sempre aplicar produtos derivados do petróleo que 

deixem os pneus com o aspecto de mais limpos e 

pretos ao lavar os pneus. 

B. Nunca realizar a limpeza dos veículos em casa, pois 

contém resíduos tóxicos. 

C. Não manter saquinhos de lixo dentro do veículo, para 

evitar a proliferação de insetos, como baratas, por 

exemplo. 

D. Pulverizar óleo na parte de baixo do veículo, pelo 

menos uma vez ao mês, assim evita-se o ressecamento 

das partes de borracha. 

E. Realizar a limpeza e higienização do veículo sempre 

que necessário. 

 

31 – São equipamentos de segurança veicular, EXCETO: 

 

A. Cinto de segurança 

B. Retrorrefletores traseiros 

C. Encosto de cabeça 

D. Air bags 

E. Freios ABS 

 

32 – Para evitar colisão com veículo de trás, é necessário: 

 

A. Transitar com velocidade reduzida para a via. 

B. Manter distância de seguimento. 

C. Ultrapassar com segurança. 

D. Sinalizar com antecedência as manobras que pretende 

realizar e evitar freadas bruscas. 

E. Diminuir a velocidade e aguardar o veículo de trás se 

aproximar. 

33 – Fazem parte do sistema de alimentação do motor, 

EXCETO: 

 

A. Filtro de ar 

B. Filtro de combustível 

C. Bomba de óleo  

D. Bomba de combustível 

E. Injeção eletrônica 

 

34 – Tício, ao girar a chave de ignição de seu veículo percebeu 

que o motor de partida gira, mas o motor principal não 

funciona. Este problema pode estar acontecendo por: 

 

A. Mau funcionamento do sistema de alimentação. 

B. Falta de carga na bateria. 

C. Problemas de funcionamento da chave de ignição. 

D. Excesso de combustível. 

E. Problema de funcionamento no motor de partida. 

 

35 – Dos tipos de combustíveis listados abaixo, o mais poluente 

é: 

A. Biodiesel 

B. Etanol 

C. GNV 

D. Diesel 

E. Eletricidade 

 

36 – A CNH de César venceu há mais de trinta dias, no entanto, 

além de não ter realizado a renovação, César continua 

conduzindo seu veículo.  

 

Neste caso, César está praticando: 

 

A. Infração gravíssima, podendo ser aplicada multa e 

recolhimento da CNH e retenção do veículo. 

B. Infração grave, podendo ser aplicada multa e retenção 

do veículo. 

C. Infração média, podendo ser aplicada multa e 

recolhimento da CNH e retenção do veículo. 

D. Infração grave, podendo ser aplicada a retenção do 

veículo até que a irregularidade seja sanada. 

E. Infração leve, podendo ser aplicada uma advertência. 

 

37 – É um dispositivo que pode ser utilizado para diminuir a 

poluição emitida pelos veículos: 

 

A. Cárter 

B. Catalisador  

C. Cabeçote 

D. Vela 

E. Radiador 

 

38 – Silvio colidiu com um poste e desse acidente não resultou 

nenhuma vítima. No entanto, ele deixou seu veículo no mesmo 

lugar do acidente, prejudicando a fluidez da via. 

 

Neste caso, Silvio praticou uma infração: 

 

A. Leve 

B. Média 

C. Gravíssima 
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D. Grave 

E. Sílvio não praticou infração nenhuma 

 

39 – Tibério esqueceu de abastecer o seu veículo antes de ir ao 

trabalho, e o mesmo ficou imobilizado na via, por falta de 

combustível. 

 

A atitude de Tibério configura: 

 

A. Uma infração média. 

B. Uma infração grave. 

C. Uma infração leve. 

D. Uma infração gravíssima. 

E. Apenas uma conduta reprovável. 

 

40 – O condutor que estaciona seu veículo na área de 

cruzamento de vias, de modo a prejudicar a circulação de 

outros veículos e de pedestres está praticando uma infração: 

 

A. Leve 

B. Média 

C. Gravíssima 

D. Grave 

E. Infração administrativa 

 

  


