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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Após vitória de Portugal, criança consola torcedor em 

lágrimas 

Neste domingo, dia 10, Portugal conquistou o mais importante 

título de sua história no futebol. Em Paris, a seleção 

portuguesa venceu a favorita França por 1 a 0 no campeonato 

Eurocopa. 

Um dos momentos mais emocionantes do evento, no entanto, 

aconteceu fora de campo. Após a vitória de Portugal, uma 

câmera flagrou uma criança portuguesa consolando um 

torcedor francês, que não conseguia conter suas lágrimas. 

Matisse, que vestia a camisa da seleção campeã e tem apenas 

dez anos de idade deu um abraço de consolo no torcedor 

adversário que chorava. Um gesto nobre envolvendo os dois 

lados do futebol em tempos de ignorância e estupidez.  

"Não é mais do que um jogo, mas eu entendo como você se 

sente". Foi isso que Matisse falou ao torcedor francês que 

chorava após a derrota de sua seleção em casa, segundo a 

própria criança revelou a um jornal francês.  

A cena comprova: a mágica do futebol vai muito além dos 90 

minutos de jogo.  

(https://catracalivre.com.br/geral/gentilezaurbana/indicacao/apo

s-vitoria-de-portugal-crianca-consola-torcedor-em-lagrimas/) 

 

01- Jogos de futebol acontecem frequentemente. O que levou 

esse a virar notícia? 

 

A. O fato de ser uma final importante. 

B. A atitude do menino em consolar um torcedor do time 

adversário. 

C. O fato de uma câmera estar ligada nas ruas durante a 

comemoração. 

D. A primeira vitória de Portugal na Eurocopa. 

E. Portugal ter vencido a França em Paris. 

 

02- Qual dos acontecimentos da notícia aparece já no título? 

 

A. A competição chamada Eurocopa. 

B. O placar final do jogo. 

C. O favoritismo da França. 

D. O local do jogo. 

E. O time vitorioso. 

 

03- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Os trechos entre aspas indicam a transcrição da fala de 

alguém envolvido no fato noticiado. 

B. As falas entre aspas indicam a maneira como o repórter 

resumiu a fala de alguém envolvido na notícia. 

C. A transcrição da fala do menino não teve importância 

para a notícia. 

D. A transcrição da fala não influencia a credibilidade do 

fato noticiado. 

E. A transcrição da fala reflete a opinião do repórter sobre 

a notícia. 

 

 

04- No título da notícia, o verbo foi empregado: 

 

A. No presente do indicativo para criar uma atmosfera de 

suspense. 

B. No presente do indicativo para mostrar que o fato mais 

importante acontece sempre após o jogo. 

C. No presente do indicativo para chamar a atenção para 

um fato recente. 

D. No pretérito, pois a final da competição já tinha 

acontecido. 

E. No pretérito para mostrar que o menino só consolou o 

torcedor porque ele estava chorando. 

 

05- Em qual das alternativas NÃO houve erro de grafia: 

A. “A morte parece menas terrível quando se está 

cansado.” Simone de Bouvoir 

B. “O vazio moral encomoda.” Yoshihiro Fukuyama 

C. “Um mal começo faz um mal fim.” Eurípedes 

D. “Não fique chatiado se você passar a vida inteira gordo. 

Você terá toda a eternidade para ser só osso!” Arnaldo 

Jabor 

E. “O homem é um ser ansioso pela felicidade.” Herman 

Hesse 

 

(Calvin & Hobbes, Bill Waterson©1989 Waterson/Dist. By 

Universal uclick) 

06- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O pai não acreditava que o menino leria o livro. 

B. O livro levou o menino a fazer questionamentos e ele 

não gostou disso. 

C. O menino deixou os problemas de lado para ler o livro. 

D. O menino não revelou ao pai sua verdadeira impressão 

sobre a leitura que fez. 

E. O pai ficou feliz pelo garoto não querer mais livros 

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Na tirinha foram empregados pronomes pessoais como 

„eu‟ e possessivos como „mim‟. 

B. „você‟ é retomado por „mim‟. 

C. „ele‟ refere-se ao pai. 

D. „você‟ refere-se a segunda pessoa e é equivalente a „tu‟. 

E. „me‟ é um pronome possessivo. 
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Sempre que alguém descobre que eu não diri___o, sou 

ent___pido por questionamentos, alguns de uma obscuridade 

medieval. Alguns exemplos: 

“Por que você não diri___e? Tem medo?” 

“Não diri___o porque não quero, oras.” 

“Você fala isso pra botar banca.” 

Eis aí a parte chata de não diri___ir: aguentar essas 

aborda___ens. É tão difícil alguém na cidade não ter carro 

por vontade própria? 

 

(Sem chuteiras e sem unhas - joguei no pior time do 

mundo/Dog. – Vinhedo, Editora Horizonte, 2015) 

 

08- Assinale a alternativa correta: 

 

A. J – u – g – j – g – g  

B. J – o – g – j – g – j 

C. J – o – j – j – j – g 

D. G – u – g – j – j – j 

E. G – o – j – j – j – j  

 

Aprendi, mas já esqueci! 

 

No fundo, vamos à escola para adquirir conhecimentos que 

serão úteis para a vida. Pode ser a regra de três. Pode ser 

uma ideia de onde estão os países e as pessoas no mundo. 

Pode ser uma maneira de redigir de forma clara e elegante, 

pois isso pode ser nosso cartão de visita. Pode ser uma 

bagagem de história, para entender se o que lemos no jornal 

é uma repetição do passado ou se podemos estar caminhando 

em direções imprevistas. E pode ser o trato refinado com a 

língua, que nos permite o deleite de ler e aprender com um 

livro clássico. 

A escola não deve ser vista como um período sofrido em que 

acumulamos conhecimentos inúteis.  

Quem disse “aprendi, mas já esqueci” não aprendeu de 

verdade. Apenas tocou na superfície do assunto e, por essa 

razão, a memória do aprendido logo evaporou. E o que 

sobrou? Nada, absolutamente nada. Uma grande perda de 

tempo. 

 

(Castro, Claudio de Moura. Você sabe estudar? Quem sabe, 

estudo menos e aprende mais [recurso eletrônico] / Claudio 

de Moura Castro. – Porto Alegre : Penso, 2015. e-PUB.) 

 

 

09- “Quem disse “aprendi, mas já esqueci” não aprendeu de 

verdade. Apenas tocou na superfície do assunto e, por essa 

razão, a memória do aprendido logo evaporou.” 

 

É correto informar que o trecho defende que: 

 

A. Quando se aprende uma informação é porque ela 

evaporou. 

B. Quem esquece é porque não aprendeu de forma eficaz. 

C. Assuntos superficiais são facilmente esquecidos. 

D. A rotina escolar leva ao esquecimento dos conteúdos. 

E. Por não usar a razão, o aprendiz logo esquece a 

informação. 

 

10- Em qual das alternativas há uma expressão no sentido 

figurado? 

 

A. “pode ser a regra de três” 

B. “pode ser uma ideia” 

C. “pode ser nosso cartão de visitas.” 

D. “onde estão os países e as pessoas no mundo.” 

E. “ler e aprender com um livro clássico.” 

 

11- “ou se podemos estar caminhando em direções 

imprevistas.” 

O termo de sentido equivalente ao da palavra sublinhada é: 

A. Inesperadas 

B. Deduzidas 

C. Calculadas 

D. Conjecturadas 

E. Passadas  

12- Assinale alternativa que contém a relação de sentido correta 

estabelecida pelo conectivo: 

 

A. “vamos à escola para adquirir conhecimentos que 

serão úteis para a vida” 

„para‟= razão 

B. “Pode ser uma maneira de redigir de forma clara e 

elegante, pois isso pode ser nosso cartão de visita.” 

„Pois‟= conclusão 

C. “Pode ser uma bagagem de história, para entender se o 

que lemos no jornal é uma repetição do passado ou se 

podemos estar caminhando em direções imprevistas.” 

„Se‟= condição 

D. “A escola não deve ser vista como um período sofrido 

em que acumulamos conhecimentos inúteis.” 

„Como‟= dúvida 

 

E. “aprendi, mas já esqueci” 

„mas‟= adição 

 

13- Assinale a alternativa correta de acordo com as palavras 

empregadas no texto: 

A. „onde‟ é um pronome interrogativo. 

B. „clara‟ e „elegante‟ nomeiam seres de significação 

abstrata. 

C. „trato‟ é verbo e está na primeira pessoa do singular. 

D. „inúteis‟ é um adjetivo que caracteriza o substantivo 

„período‟. 

E. „perda‟ é um substantivo feminino. 

 

O Japonês Dorminhoco 

Um japonês pega um ônibus na rodoviária e fala ao motorista: 

— Olha, meu amigo! Eu preciso descer em Ribeirão Preto e, 

como não dormi quase nada a noite passada, acho que vou 

desmaiar assim que me sentar naquele banco. Será que você 

poderia me acordar quando chegarmos em Ribeirão? 

— Claro, não tem problema! 

— Só mais uma coisinha! Costumo acordar extremamente mal-

humorado, se eu lhe xingar, por favor me desculpe. 

— Tudo bem! 

— Olha, tome esse dinheirinho aqui porque eu sei que vou dar 
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trabalho. 

— Obrigado! 

— E se eu não quiser descer, pode me colocar para fora do 

ônibus! 

— Tudo bem. 

Então o japonês dormiu. Quando acordou estava em Franca, 

que fica há mais de 200 km adiante. 

Furioso, começou a discutir e xingar o motorista. 

Nisso, um dos passageiros cutuca o seu vizinho e comenta: 

— Que japonês bravo, hein? 

— Esse até que tá calmo! — observou o outro. — Você 

precisava ver aquele que desceu em Ribeirão Preto! 

(http://contaoutra.com.br/historico/13-11-2012.html) 

 

14- Uma palavra do texto foi propositalmente alterada para 

conter um erro. Aponte qual: 

 

A. „rodoviária‟ – não se acentuam os ditongos abertos na 

paroxítonas. 

B. „coisinha‟ – é um diminutivo mal empregado já que não 

houve indicação de tamanho anterior. 

C. „mal-humorado‟ e „xingar‟ – de acordo com o novo 

acordo ortográfico o correto seria „malumorado‟; e 

„chingar‟ não pode ser escrita com „x‟. 

D. “que fica há mais de 200 km adiante.” – o verbo haver 

foi empregado em lugar da preposição „a‟, pois ela 

marca distanciamento no tempo e no espaço. 

E. „Então o japonês dormiu.‟ – o sufixo adequado ao 

pretérito perfeito do indicativo dos verbos da 3ª 

conjugação é „-io‟, portanto seria „dormio‟. 

15- Qual dos trechos a seguir teve o acento grave omitido? 

 

A. “Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista, 

e que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o 

cabo na mão.” Machado de Assis 

B. “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o 

legado de nossa miséria.” Machado de Assis 

C. “A gente carece de fingir as vezes que raiva tem, mas 

raiva mesma nunca se deve de tolerar ter.” Guimarães 

Rosa 

D. “Sempre que se começa a ter amor a alguém, no 

ramerrão, o amor pega e cresce.” Guimarães Rosa. 

E. “O trágico não vem a conta-gotas.” Guimarães Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 

Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do direito de 

dirigir tem como multa o valor de: 

 

A. R$ 957,70 

B. R$ 766,16 

C. R$ 574,62 

D. R$ 383,08 

E. R$ 191,54 

 

17 – Transitar pela contramão de direção em vias com 

sinalização de regulamentação de sentido único de circulação 

tem como multa o valor de: 

 

A. R$ 957,70 

B. R$ 766,16 

C. R$ 574,62 

D. R$ 383,08 

E. R$ 191,54 

 

18 – De acordo como o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 268. 

O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma 

estabelecida pelo CONTRAN, EXCETO: 

 

A. Quando, sendo contumaz, for necessário à sua 

reeducação. 

B. Quando cassado do direito de dirigir. 

C. Quando se envolver em acidente grave para o qual 

haja contribuído, independentemente de processo 

judicial. 

D. Quando condenado judicialmente por delito de 

trânsito. 

E. A qualquer tempo, se for constatado que o condutor 

está colocando em risco a segurança do trânsito. 

 

19 – É a medida entre a flange e a borda interna da roda. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Backspacing. 

B. Diâmetro nominal. 

C. Largura da tala. 

D. Off set(ET). 

E. Furação.  

 

20 – Quanto ao pistão, é INCORRETO afirmar: 

 

A. O pistão deve suportar esforços muito elevados, 

devendo ser projetado para operar nas mais diversas 

temperaturas e pressões.  

B. Atualmente os pistões são construídos em ligas de 

zinco.  

C. O pistão quando frio não é totalmente circular em seu 

perímetro; é levemente elíptico. 

D. Há uma folga cilindro-pistão que é necessária para 

permitir a formação de uma película de lubrificante 

entre as paredes do pistão e do cilindro. 
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E. Os pistões possuem ranhuras, em números de três ou 

quatro, onde são acoplados os anéis. 

 

21 – O etileno-glicol é um aditivo de: 

 

A. Freio 

B. Câmbio 

C. Radiador 

D. Ar-condicionado 

E. Especificação para álcool  

 

22 – As velas também são importantes para o bom 

funcionamento do motor. No geral, as de platina devem ser 

trocadas a cada: 

 

A. 5 mil quilômetros 

B. 10 mil quilômetros 

C. 15 mil quilômetros 

D. 40 mil quilômetros 

E. 60 mil quilômetros 

 

23 – Tem função tanto de atuador como de sensor: 

 

A. Alarme imobilizador e compressor de água. 

B. Válvula de cânister e conta giros. 

C. Relê e chave de ignição. 

D. Bomba de combustível e relê 

E. Chave e vela de ignição. 

 

24 – O sensor hall é um sensor: 

 

A. De velocidade 

B. De oxigênio 

C. De fase 

D. De temperatura do ar 

E. De pressão absoluta 

 

25 – Fazem parte do pneu, EXCETO: 

 

A. Cinta de aço 

B. Ombro 

C. Banda de rodagem 

D. Pivô 

E. Capa de nylon 

 

26 – Não deve ser feito em casos de queimadura, EXCETO: 

 

A. Retirar qualquer pedaço de tecido que tenha ficado 

agarrado à queimadura. 

B. Rebentar as bolhas ou tentar retirar a pele das bolhas 

que rebentaram. 

C. Aplicar sobre a queimadura cubos de gelo. 

D. Aplicar sobre a queimadura outros produtos para além 

dos referidos. 

E. Arrefecer a região queimada com soro fisiológico ou, 

na sua falta, com água fria corrente, até a dor acalmar. 

 

 

 

 

27 – Para acionar a Polícia Rodoviária Federal utiliza-se que 

número? 

 

A. 190 

B. 191 

C. 192 

D. 193 

E. 194 

 

28 – Uma recomendação é que e tenha sempre no automóvel 

uma caixa de primeiros socorros. Sobre esta, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Localização de fácil acesso. 

B. Deve ser trancada, evitando acesso de crianças. 

C. Deve ser manuseada, de preferência, por pessoa 

treinada. 

D. Os medicamentos devem ser vistoriados e substituído 

se necessário. 

E. Deve ser mantida limpa e organizada. 

 

29 – Os veículos especialmente destinados à condução coletiva 

de escolares somente poderão circular nas vias com autorização 

emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos: 

 

A. Estados e do distrito federal 

B. Estados e municípios 

C. Municípios apenas 

D. Governo federal e estados 

E. Governo federal apenas 

 

30 – Os gases que saem do escapamento contêm 

principalmente, EXCETO: 

 

A. Monóxido de carbono 

B. Óxidos de nitrogênio 

C. Óxidos de bário 

D. Óxidos de enxofre 

E. Material particulado (fumaça preta). 

 

31 – Em um pneu R14, o diâmetro interno do pneu é de: 

 

A. 4 polegadas 

B. 7 polegadas 

C. 14 polegadas 

D. 21 polegadas 

E. 28 polegadas 

 

32 – O pedal elástico ocorre principalmente por: 

 

A. Tambor ovalado ou disco de freio empenado. 

B. Problemas no flexível, no pistão ou contaminação por 

graxa. 

C. Problemas no servo-freio ou na válvula de retenção. 

D. Sistema desregulado ou com ar. 

E. Vazamento interno no cilindro-mestre. 
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33 – O veículo de uma representação diplomática utiliza placa 

de cor: 

 

A. Cinza 

B. Branca 

C. Verde 

D. Preta 

E. Azul 

 

34 – O condutor deve: 

 

A. Manter acesos os faróis do veículo, utilizando luz alta, 

durante a noite e durante o dia nos túneis providos de 

iluminação pública e nas rodovias. 

B. Manter acesos os faróis do veículo, utilizando luz 

baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis 

providos de iluminação pública e nas rodovias. 

C. Manter acesos os faróis do veículo, utilizando luz alta, 

durante a noite e durante o dia nos túneis providos de 

iluminação pública e em todas as vias. 

D. Manter acesos os faróis do veículo, utilizando luz 

baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis 

providos de iluminação pública e em todas as vias. 

E. Manter acesos os faróis do veículo, utilizando luz alta, 

durante a noite e durante o dia nos túneis providos de 

iluminação pública apenas. 

 

35 – Esta placa indica: 

 

A. Escolares 

B. Crianças 

C. Praia 

D. Ponto turístico esportivo 

E. Society 

 

36 – A Resolução Nº 552, de 17 de setembro de 2015 fixa os 

requisitos mínimos de segurança para amarração das cargas 

transportadas em veículos de carga. Sobre esta, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. É responsabilidade do condutor verificar 

periodicamente durante o percurso o tensionamento 

dos dispositivos de fixação e reapertá-los quando 

necessário. 

B. Fica proibida a utilização de cordas como dispositivo 

de amarração de carga, sendo permitido o seu uso 

exclusivamente para fixação da lona de cobertura, 

quando exigível. 

C. Na inexistência de pontos de amarração adequados, ou 

em número suficiente, fica permitida a fixação dos 

dispositivos de amarração no próprio chassi do 

veículo. 

D. Os veículos do tipo prancha ou carroceria aberta, 

transportando equipamento(s), máquina(s), veículo(s) 

ou qualquer outro tipo de carga fracionada, deverão 

amarrar cada unidade de carga com correntes, cintas 

têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, 

ancorados nos pontos de amarração da estrutura 

metálica da carroceria e/ou do próprio chassi, em pelo 

menos 4 (quatro) terminais de amarração. 

E. Nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas 

laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a 

carga e as guardas laterais, os dispositivos de 

amarração devem ser tensionados pelo lado externo 

das guardas laterais. 

 

37 – Segundo a Resolução Nº 514, de 18 de dezembro de 2014, 

são objetivos inclusos no artigo 4 da Política Nacional de 

Trânsito, EXCETO: 

  

A. Promover a melhoria da segurança viária. 

B. Aprimorar a educação para a cidadania no trânsito. 

C. Garantir a melhoria das condições de mobilidade 

urbana e viária, a acessibilidade e a qualidade 

ambiental. 

D. Fortalecer o sistema nacional de trânsito – SNT. 

E. Promover o aperfeiçoamento das condições de 

segurança veicular. 

 

38 – São plásticos que NÃO podem ser reciclados, EXCETO: 

 

A. Embalagem de produtos de limpeza em geral. 

B. Celofane. 

C. Embalagem a vácuo. 

D. Fraldas descartáveis. 

E. Adesivos. 

 

39 – O uso do sistema auxiliar de identificação veicular para 

veículos automotores de transporte de carga, reboques e 

semirreboques com Peso Bruto Total(PBT) superior a 4.536 kg 

é: 

 

A. Facultativo 

B. Obrigatório 

C. Proibido 

D. Obrigatório apenas aos que saem de fabrica com a data 

prevista pela deliberação. 

E. Proibido apenas aos que saem de fabrica com a data 

prevista pela deliberação. 

 

40 – Quanto a Resolução Nº 292/2008, ficam proibidas, 

EXCETO: 

  

A. A utilização de rodas/pneus que ultrapassem os limites 

externos dos pára-lamas do veículo. 

B. O aumento ou diminuição do diâmetro externo do 

conjunto pneu/roda. 

C. A substituição do chassi ou monobloco de veículo por 

outro chassi ou monobloco, nos casos de modificação, 

furto/roubo ou sinistro de veículos, sem exceções. 

D. A alteração das características originais das molas do 

veículo, inclusão, exclusão ou modificação de 

dispositivos da suspensão.  

E. A modificação da estrutura original de fábrica dos 

veículos para aumentar a capacidade de carga, visando 

o uso do combustível Diesel.  

 

 


