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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

Texto 1 

 

A mortalidade por câncer vem caindo, mas ainda há muito mais a 

fazer 

Somente em 2019, o Ministério da Saúde e o Instituto 

Nacional de Câncer (Inca) estimam que mais de 600 mil pessoas 

serão diagnosticadas com câncer em algum órgão do corpo (taxa 

estimada de mais de 160 novos casos por 100 mil habitantes por 

ano), e que mais 240 mil brasileiros morrerão dessa doença.  É a 

segunda causa de morte no Brasil e provavelmente suplantará as 

mortes por doenças cardiovasculares já na próxima década.

 Todos os países do mundo estão preocupados com a 

incidência de tumores malignos, seu impacto na saúde da 

população, os gastos no tratamento e no cuidado de pacientes com 

câncer (nos Estados Unidos, prevê-se um gasto superior a 80 

bilhões de dólares por ano).  Estudos científicos nas 

últimas três décadas criaram um conhecimento fundamentado a 

respeito das causas do câncer, e de fatores de risco que aumentam 

a sua ocorrência. Houve intensa campanha para aumentar a 

conscientização da população na prevenção e na detecção precoce 

(em fase altamente curável) da doença, e na otimização dos 

tratamentos e do acesso aos cuidados adequados para toda a 

população, principalmente os menos favorecidos da sociedade. 

Este último item tem sido o mais difícil de implementar,  por 

deficiências estruturais e de políticas públicas, no Brasil e na 

maioria dos países. A eficiência da prevenção suplanta os esforços 

com o tratamento.                                        

 Recentemente, um estudo extenso realizado por 

estatísticos da Sociedade Americana de Câncer, liderados por A. 

Jemal, e publicado na revista CA: Cancer Journal, analisou 30 

anos de evolução da mortalidade por câncer nos Estados Unidos, 

com base em dados detalhados no registro nacional. O estudo 

apresentou boas e más notícias. A má notícia é que, infelizmente, 

apesar dos avanços científicos e médicos, esse conhecimento não 

tem sido colocado em prática de forma consistente e equitativa 

através de toda a população americana, diminuindo as chances de 

atingir as metas estabelecidas de redução (33,5%) da mortalidade 

por câncer em 2035, comparada com 2015. As notícias boas 

vieram da óbvia diminuição de número de óbitos por tumores 

malignos. Menos que o desejado, mas significativa.    

  Os cientistas concluíram que, “se a prevalência dos 

fatores de risco e os programas de detecção precoce forem 

otimizados (redução drástica de tabagismo, de obesidade, 

aumento do consumo diário de frutas e legumes por 100 gramas, 

a quantidade de fibra na dieta por 10 gramas, o cálcio na dieta por 

200 miligramas, redução do consumo diário de carne vermelha e 

carne processada por 50 gramas, do consumo de bebidas 

alcoólicas por uma dose por dia, aumentar a atividade física diária 

e atingir taxas de exames de detecção precoce de câncer de mama 

e de intestino de 90% da população-alvo), a taxa de mortalidade 

por câncer em 2035 será pelo menos 33,5% inferior à observada 

em 2015”.       

 A Sociedade Americana de Câncer está pressionando as 

autoridades de saúde a criarem condições reais para melhorar a 

pesquisa médica, ao mesmo  tempo  que implementem políticas 

de saúde baseadas principalmente na prevenção e na detecção 

precoce, a atingir de forma equitativa e consistente toda a 

população dos Estados Unidos. 
 

(https://www.cartacapital.com.br/saude/a-mortalidade-por-cancer-vem-
caindo-mas-ainda-ha-muito-mais-a-fazer/ Acesso em 20/09/2019) 

01. Infere-se da leitura do texto que: 

 

A. os riscos da saúde pública, por falta de investimento em 

pesquisas médicas, atingem um patamar preocupante nos 

países Sul-americanos. 

B. a saúde pública ainda não rotula como prioridade para as 

autoridades governamentais, o que deixa apenas a socie-

dade carente mais vulnerável a doenças incuráveis, como 

o câncer. 

C. a falta de políticas públicas efetivas destinadas à saúde, 

como fator primordial, implica mais ônus aos cofres pú-

blicos e menos interesse da sociedade sobre a cura do 

câncer.   

D. a precariedade do fomento à ciência, por falta de políticas 

públicas concretas destinadas à saúde, compromete o di-

agnóstico precoce, a eficiência do tratamento e a cura do 

câncer. 

E. os  entraves no processo de saúde pública no combate ao 

câncer, exclusivamente no Brasil, levam  uma parcela 

significativa da população a ser vitimada pelo câncer.  

 

02. Pode-se afirmar que o  texto tem por objetivo: 

 

A. informar o público leitor acerca do aumento no diagnós-

tico de câncer e da necessidade de políticas no estímulo 

à pesquisa e à assistência. 

B. narrar episódios relacionados aos casos diagnosticados 

de câncer e da carência em pesquisas científicas. 

C. divulgar dados de países desenvolvidos no combate ao 

câncer de maneira a estimular a  pesquisa  científica no 

Brasil. 

D. criticar a conduta da sociedade menos favorecida por se 

recusar a fazer exames preventivos de combate ao cân-

cer.   

E. relatar as investigações científicas ao longo dos últimos 

anos, como formas exitosas de políticas públicas  na área 

da saúde de maneira equânime.  

 

03. Os enunciados a seguir emitem sentidos na construção textual. 

Assinale a alternativa cuja substituição de vocábulo em destaque 

compromete o contexto apresentado. 

 

A. “É a segunda causa de morte no Brasil e provavelmente 

suplantará as mortes por doenças cardiovasculares já na 

próxima década.” (superará) 

B. “Todos os países do mundo estão preocupados com a in-

cidência de tumores malignos,...” (ocorrência) 

C. ”... esse conhecimento não tem sido colocado em prática 

de forma consistente e equitativa através de toda a popu-

lação americana,...” (efêmera)  

D. “Este último item tem sido o mais difícil de implementar,  

por deficiências estruturais e de políticas públicas, no 

Brasil e na maioria dos países.” (efetivar) 

E. “Os cientistas concluíram que, “se a prevalência dos fa-

tores de risco e os programas de detecção precoce forem 

otimizados...” (preponderância) 

 

 

 

 

 

https://www.cartacapital.com.br/saude/a-mortalidade-por-cancer-vem-caindo-mas-ainda-ha-muito-mais-a-fazer/%20Acesso
https://www.cartacapital.com.br/saude/a-mortalidade-por-cancer-vem-caindo-mas-ainda-ha-muito-mais-a-fazer/%20Acesso
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04. No enunciado: “... (nos Estados Unidos, prevê-se um gasto 

superior a 80 bilhões de dólares por ano).”, o vocábulo em 

destaque atende corretamente às regras da acentuação vigentes. 

Assinale a alternativa cujo termo grifado se justifica pela mesma 

razão. 

 

A. “mais de 600 mil pessoas serão diagnosticadas com cân-

cer em algum órgão do corpo...” 

B. “Todos os países do mundo estão preocupados com a in-

cidência de tumores malignos...” 

C. “... as mortes por doenças cardiovasculares já na próxima 

década.” 

D. “As notícias boas vieram da óbvia diminuição de número 

de óbitos...” 

E. “...em prática de forma consistente e equitativa através 

de toda a população americana...” 

 

05. Os elementos ou mecanismos de coesão possuem a 

funcionalidade de estabelecer uma conexão de ideias no texto. Nos 

fragmentos a seguir, indique a alternativa cujo sentido não condiz 

com essa função. 

 

A. “Houve intensa campanha para aumentar a conscientiza-

ção da população na prevenção e na detecção precoce...”, 

o elemento em destaque estabelece um valor semântico 

de finalidade. 

B. “ Menos que o desejado, mas significativa.” , o recurso 

linguístico destacado estabelece uma relação semântica 

de oposição. 

C. “Os cientistas  concluíram que, “se a prevalência dos fa-

tores de risco e os programas de detecção precoce forem 

otimizados...”, o termo grifado possui semanticamente 

um valor hipotético. 

D. “... condições reais para melhorar a pesquisa médica, ao 

mesmo  tempo  que  implementem políticas de saúde ba-

seadas principalmente na prevenção...”, o elemento sub-

linhado exerce  valor semântico de concomitância. 

E. “A má notícia é que, infelizmente, apesar dos avanços 

científicos e médicos, esse conhecimento não tem sido 

colocado em prática de forma consistente...”, o recurso 

linguístico sublinhado exerce uma relação semântica de 

causalidade.  

 

06. No trecho: “... a taxa de mortalidade por câncer em 2035 será 

pelo menos 33,5% inferior à observada em 2015”. , o sinal 

indicativo de crase segue a norma padrão. Assinale a alternativa 

cujo emprego de crase também foi respeitado. 

 

A. O combate ao câncer deve ser uma luta destinada à toda 

população.  

B. As formas de prevenção devem chegar eficazmente à 

qualquer segmento da sociedade. 

C. A busca pela cura do câncer ocorre devido à pesquisas de 

cientistas nas universidades. 

D. As pesquisas médicas levam à descoberta de tratamentos 

eficientes. 

E. As políticas de saúde devem estar à serviço da nação. 

 

 

 

 

07. No enunciado: “Somente em 2019, o Ministério da Saúde e o 

Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimam que mais de 600 mil 

pessoas serão diagnosticadas com câncer em algum órgão do 

corpo...”, a oração grifada exerce a mesma função sintática e 

classificação que a oração destacada na alternativa: 

 

A. É inadmissível que a maioria da população brasileira não 

tenha assistência médica devida. 

B. As pesquisas indicam que uma boa parte da sociedade 

ainda não tem consciência da importância dos exames 

preventivos.  

C. O fundamental é que haja mais fomento às pesquisas de 

combate ao câncer em busca da descoberta da cura. 

D. Muitas pessoas persistem em práticas de risco à saúde, 

ainda que haja campanhas e programas de prevenção no 

combate ao câncer. 

E. A sociedade tem necessidade de que o governo invista 

em políticas públicas na área de saúde para a cura do cân-

cer. 

 

08. No que se refere ao emprego dos recursos morfológicos no 

texto, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A. “Somente em 2019, o Ministério da Saúde e o Instituto 

Nacional de Câncer (Inca) estimam que mais de 600 mil 

pessoas serão diagnosticadas com câncer em algum ór-

gão do corpo (taxa estimada de mais de 160 novos casos 

por 100 mil habitantes por ano), e que mais 240 mil bra-

sileiros morrerão dessa doença.” , compreende-se que a 

expressão destacada faz referência ao termo ’câncer’. 

B. “... estimam que mais de 600 mil pessoas serão diagnos-

ticadas com câncer em algum órgão do corpo (taxa esti-

mada de mais de 160 novos casos por 100 mil habitantes 

por ano), e que mais 240 mil brasileiros morrerão dessa 

doença.” , o termo  destacado mostra a intenção do autor 

em adicionar novas informações ao texto. 

C. C.”... diminuindo as chances de atingir as metas estabe-

lecidas de redução (33,5%) da mortalidade por câncer em 

2035, comparada com 2015.”, no vocábulo grifado, o 

afixo ‘-dade’ foi acrescentado ao adjetivo ‘mortal’, resul-

tando na formação de um substantivo abstrato. 

D. “É a segunda causa de morte no Brasil e provavelmente 

suplantará as mortes por doenças cardiovasculares já na 

próxima década.”, o termo sublinhado pertence à catego-

ria das circunstâncias, como também ocorre com ‘recen-

temente’ e ‘consistente’. 

E. “Houve intensa campanha para aumentar a conscientiza-

ção da população na prevenção e na detecção precoce 

(em fase altamente curável) da doença...”, o vocábulo 

grifado foi empregado para indicar uma ação concluída, 

acabada. 

 

09. No período: “Estudos científicos nas últimas três décadas 

criaram um conhecimento fundamentado a respeito das causas do 

câncer, e de fatores de risco que aumentam a sua ocorrência.”, a 

oração grifada estabelece no enunciado uma função: 
 

A. substantiva 

B. adjetiva 

C. causal 

D. pronominal 

E. adverbial  
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Texto 2 

                                           

 
10. Os textos publicitários circulam em diferentes esferas 

midiáticas e cumprem determinada função comunicativa. Nessa 

campanha, o enunciador tem como objetivo: 

 

A. conscientizar a sociedade sobre a ocorrência da escravi-

dão contemporânea. 

B. despertar o interesse do empregador para reverter essa re-

alidade. 

C. informar os riscos desse tipo de trabalho para a economia 

do país. 

D. exigir denúncias de ocorrência de trabalho escravo no 

Brasil. 

E. mapear  os territórios onde ocorrem a condição de escra-

vidão. 

 

11. No segmento: “Estudos científicos nas últimas três décadas 

criaram um conhecimento fundamentado a respeito das causas do 

câncer...”, o verbo encontra-se no plural em concordância com o 

sujeito. Assinale a alternativa cujo enunciado o verbo se flexiona 

adequadamente no plural para cumprir a norma padrão. 

 

A. É inacreditável que ocorram, no Brasil, a triste realidade 

de trabalhadores em condição de  escravos. 

B. Nem todos os trabalhadores que pretendem o emprega-

dor escravizar se calam diante da exploração. 

C. Não se pode admitir que hajam empregadores escravi-

zando empregados sem punição devida. 

D. Faz-se necessário que a fiscalização dos agentes no Mi-

nistério do Trabalho se   intensifiquem no combate à es-

cravidão. 

E. À sociedade brasileira que não influenciam os discursos 

enganosos cabe a denúncia da escravidão. 

 

 

 

 

12. Analise os enunciados a seguir em relação às regras da 

regência verbal. Assinale a alternativa em que as regras foram 

respeitadas. 

 

A. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, da 

qual não se deve assistir imparcialmente. 

B. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, a 

qual nenhuma parcela da sociedade pode admitir. 

C. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, a 

qual não concordam os trabalhadores. 

D. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, na 

qual os trabalhadores não se devem sujeitar. 

E. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, da 

qual se opõem os Direitos Humanos. 

 

Texto 3 

 

      Pesquisas mostraram que os idosos estão cada vez mais 

conectados à internet 

 

Realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2017, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (Pnad) mostrou que pessoas que estão na terceira idade, 

isto é, aquelas que têm 60 anos ou mais, estão cada vez mais 

conectadas à internet.                                                                                       

 A pesquisa mostrou também que, de forma geral, os 

brasileiros de todas as faixas etárias, como os adolescentes e 

adultos, passaram a ter mais acesso à internet. De 2016 para 2017, 

houve um aumento de mais de 31% de internautas no país. 

            Um dado curioso, especialmente com relação aos “avôs” e 

“avós” internautas, é que o acesso se dá através de dispositivos 

móveis, como o 4G do celular. Ou seja,  a terceira idade está 

conectada no smartphone.  Diante desse cenário, 

que parece não ter volta, é imprescindível que os idosos aprendam 

a manusear um smartphone e todos os outros equipamentos 

tecnológicos, como computadores e mesmo smart TVs, com 

destreza. Não por acaso, o número de pessoas dispostas a ensiná-

los em cursos de curta duração é também maior. 

 
(https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27

/NWS,117496,10,476,ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-

INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx  Adaptado) 

 

13. O texto mostra como assunto central:  

 

A. A resistência de mudança de comportamento por parte 

dos idosos diante das novas tecnologias.  

B. A busca incessante dos idosos em aprender a manusear 

os aparatos tecnológicos como terapia. 

C. A adaptação dos idosos no manuseio das ferramentas tec-

nológicas para a inclusão no ambiente digital. 

D. A importância da conexão para os idosos como exigência 

no mercado de trabalho contemporâneo. 

E. O uso dos equipamentos tecnológicos para a  prevenção 

de fraudes e golpes direcionadas a idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.submarino.com.br/categoria/celulares-e-smartphones
https://www.submarino.com.br/categoria/celulares-e-smartphones
https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27/NWS,117496,10,476,ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx
https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27/NWS,117496,10,476,ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx
https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27/NWS,117496,10,476,ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx
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14. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que 

apresenta o cumprimento das normas de Ortografia em vigor. 

 

A. No trecho: “A pesquisa mostrou também que, de forma 

geral, os brasileiros...”, o termo em destaque escreve-se 

com S, assim como, ‘estender’ e ‘ hesitar’. 

B. No trecho: “os brasileiros de todas as faixas etárias, como 

os adolescentes e adultos, passaram a ter mais acesso à 

internet.”, o vocábulo sublinhado é grafado com SS, da 

mesma forma que ‘discussão’ e ‘excessão’. 

C. No trecho: “os brasileiros de todas as faixas etárias...”, a 

palavra grifada possui a escrita com X, como também, os 

termos ‘pixaim’ e ‘xamego’. 

D. No trecho: “Diante desse cenário, que parece não ter 

volta, é imprescindível que os idosos aprendam a manu-

sear...”, o termo sublinhado grafa-se com SC, como tam-

bém ocorre com as palavras ‘escitação’ e ‘escepcional’. 

E. No trecho: “... todos os outros equipamentos tecnológi-

cos, como computadores e mesmo smart TVs, com des-

treza.”, o vocábulo em destaque é grafado com Z, como 

também, nos termos ‘atraz’ e ‘realeza’. 

 

15. No fragmento: “A pesquisa mostrou também que, de forma 

geral, os brasileiros de todas as faixas etárias, como os 

adolescentes e adultos, passaram a ter mais acesso à internet.”, 

percebe-se que a pontuação está adequada à norma culta. Assinale 

a alternativa em que ocorre uma inadequação na pontuação do 

enunciado. 

 

A. Segundo as informações do jornal local, a população 

idosa do município, destacando as áreas rurais, aumen-

tou. 

B. É imprescindível, portanto que a população da terceira 

idade sinta-se, diante da realidade tecnológica, conec-

tada. 

C. O manuseio dos aparatos tecnológicos reforça, de acordo 

com os especialistas, a vontade de aprender dos idosos, 

sua autoestima e confiança. 

D. Junto à disposição de inclusão dos idosos, faz- se neces-

sário, por parte da sociedade, entender que essas pessoas 

têm condições de aprender. 

E. Diariamente, observa-se que os idosos manuseiam celu-

lares, notebooks, tablets, por exemplo, em diversos am-

bientes, como shoppings e restaurantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

16. Com relação às entidades que fazem parte do sistema nacional 

de trânsito, são elas, EXCETO: 

 

A. Órgãos e entidades executivos de trânsito apenas da 

União. 

B. Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

C. Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN. 

D. Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI. 

E. Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal. 

 

17.  Está INCORRETO acerca de imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Trata-se de linha simples contínua. 

B. Delimita quais as áreas cuja ultrapassagem e desloca-

mentos laterais são proibidos em ambos os sentidos. 

C. Na presença dessa linha, não há exceções quanto aos des-

locamentos laterais. 

D. Trata-se de uma LFO-1. 

E. Tem função de dividir os sentidos de fluxo e delimitar 

espaço para cada sentido. 

 

18. A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

 

A. Proibido furgões. 

B. Proibido ambulância. 

C. Proibido caminhões. 

D. Proibido ônibus. 

E. Proibido máquinas de obras. 

 

19. Quanto às normas gerais de circulação e conduta previstas no 

CTB, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um des-

locamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito 

de forma clara e com a devida antecedência, por meio da 

luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto 

convencional de braço. 

B. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda 

e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apro-

priados e, onde estes não existirem, o condutor deverá 

aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com 

segurança. 
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C. O condutor que queira executar uma manobra deverá cer-

tificar-se de que pode executá-la sem perigo para os de-

mais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cru-

zar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua 

velocidade. 

D. O condutor poderá ultrapassar veículos em vias com du-

plo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas 

e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de 

nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, 

exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapas-

sagem. 

E. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veí-

culo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando 

embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir 

a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o 

veículo com vistas à segurança dos pedestres. 

 

20. A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

A. Alfândega. 

B. Uso obrigatório de correntes. 

C. Rotatória. 

D. Borracharia. 

E. Dê preferência. 

 

21. É competência do CONTRAN segundo o Código de Trânsito 

Brasileiro, EXCETO: 

 

A. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, ob-

jetivando a integração de suas atividades. 

B. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o 

funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE. 

C. Gerar conflitos sobre circunscrição e competência de trân-

sito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Fede-

ral. 

D. Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI. 

E. Apreciar os recursos interpostos contra as decisões das 

instâncias inferiores, na forma do Código de trânsito bra-

sileiro. 

 

22. A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

 

A. Sentido de circulação da via/pista. 

B. Desvio à direita. 

C. Mantenha-se a direita. 

D. Passagem obrigatória. 

E. Sentido de circulação da rotatória. 

 

 

 

 

 

 

23. A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

A. Circulação exclusiva de ambulância. 

B. Circulação de veículos de transporte de passageiros. 

C. Circulação exclusiva de tratores e veículos de obras. 

D. Circulação exclusiva de furgões. 

E. Circulação exclusiva de caminhão. 

 

24. Com relação às normas e condutas previstas no CTB, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá 

restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou de-

sembarque de passageiros, desde que não interrompa ou 

perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

B. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do 

veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se 

certificarem de que isso não constitui perigo para eles e 

para outros usuários da via. 

C. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita 

da pista, junto à guia da calçada (meio-fio) ou acosta-

mento, sempre que não houver faixa especial a eles desti-

nada, devendo seus condutores obedecer, no que couber, 

às normas de circulação previstas neste Código e às que 

vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circuns-

crição sobre a via. 

D. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes 

às estradas e rodovias obedecerá às condições de segu-

rança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade 

com circunscrição sobre a via. 

E. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estaci-

onamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido 

do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto 

à guia da calçada (meio-fio), não admitidas exceções 

ainda que devidamente sinalizadas. 

 

25. A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

 

A. Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. 

B. Proibido trânsito de caminhões. 

C. Proibido trânsito de quadriciclos. 

D. Proibido transporte de animais. 

E. Proibido trânsito de ônibus. 
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26. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a imagem a 

seguir: 

 

  

A. Pode ser representada pelo código LFO-2. 

B. Indica os trechos em que ultrapassagens e deslocamentos 

laterais são permitidos. 

C. Pode ser utilizada em vias urbanas cuja velocidade regu-

lamentada for superior a 40km/h. 

D. Não podem ser aplicadas taxas com elementos retrorrefle-

xivos. 

E. Se trata de uma linha simples seccionada. 

 

27. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é competência da 

Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias e estradas 

federais, EXCETO: 

 

A. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando opera-

ções relacionadas com a segurança pública, com o obje-

tivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o 

patrimônio da União e o de terceiros. 

B. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacio-

nal de Trânsito para fins de arrecadação e compensação 

de multas impostas na área de sua competência, com vis-

tas à unificação do licenciamento, à simplificação e à ce-

leridade das transferências de veículos e de prontuários de 

condutores de uma para outra unidade da Federação. 

C. Assegurar a livre circulação nas rodovias federais, po-

dendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas 

emergenciais, e zelar pelo cumprimento das normas legais 

relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdi-

ção de construções e instalações não autorizadas. 

D. Implementar as medidas da Política Nacional de Segu-

rança e Educação de Trânsito. 

E. promover e participar de projetos e programas de educa-

ção e segurança, em desacordo com as diretrizes estabele-

cidas pelo CONTRAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Com relação às imagens a seguir e às áreas marcadas pelas 

elipses, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2 

 

 

 

A. Ambas são representações de faixa de travessia de pedes-

tres (FTP). 

B. A figura 2 representa um tipo de faixa que só pode ser 

utilizada em interseções semaforizadas, devendo ter no 

mínimo 3m de distância entre linhas, sendo indicado 4m, 

não podendo ser superior a esta medida. 

C. Se tratam de Faixas de travessia de pedestres do “tipo ze-

brada” (FTP-1) e “tipo paralela” (FTP-2), respectiva-

mente. 

D. A imagem representada na figura 1 corresponde a um tipo 

de faixa que pode ser utilizada com ou sem presença de 

semáforo. Pode, ainda, ser acompanhada de sinalização 

vertical de advertência A-32b. 

E. A figura 2 representa um tipo de faixa que pode ser utili-

zada com ou sem presença de semáforo. 

 

29. A placa a seguir significa:  

 

 

 

 

 

A. Ciclistas à esquerda, pedestres à direita. 

B. Ciclistas à direita, pedestres à esquerda. 

C. Preferência de passagem de ciclistas. 

D. Preferência de passagem de pedestres. 

E. Preferência de passagem de pedestres e ciclistas. 
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30. Assinale a alternativa que corresponde à sinalização horizontal 

representada na imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ordena fluxo de sentidos opostos de circulação. 

B. Se trata de linha de bordo. 

C. Não é recomendada utilização quando o acostamento não 

é pavimentado. 

D. Ordena fluxo de mesmo sentido de circulação. 

E. Delimita espaço entre duas faixas de mesmo sentido. 

 

31. É competência dos órgãos ou entidades executivos de trânsito 

dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, 

conforme estabelecido no CTB, EXCETO: 

 

A. Estabelecer, em conjunto com as Polícias Civis, as diretri-

zes para o policiamento ostensivo de trânsito. 

B. Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança 

veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar ve-

ículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licencia-

mento Anual, mediante delegação do órgão federal com-

petente. 

C. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trân-

sito, no âmbito das respectivas atribuições. 

D. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de 

veículos e objetos. 

E. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito 

e do Programa Nacional de Trânsito. 

 

32. A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

 

A. Proibido trânsito de monociclos. 

B. Proibido trânsito de carros de mão. 

C. Proibido trânsito de veículos de tração animal. 

D. Proibido trânsito de pedestres. 

E. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à sinalização 

horizontal destacada pela elipse na imagem a seguir: 

 

 

 

A. Deve ser acompanhada de sinal de regulamentação R-2. 

B. É uma linha de “Dê preferência”. 

C. É uma linha indicativa do limite onde o motorista deve 

parar o veículo, quando necessário, em local sinalizado 

com a R-2. 

D. A linha por si só já é elemento suficiente para a indicação 

de parada, sendo plenamente dispensável sinalização ho-

rizontal ou vertical do símbolo referente ao sinal R-2. 

E. Deve ser complementada com a aplicação do símbolo de 

“Dê preferência” no pavimento. 

 

34. De acordo com o CTB, compete aos órgãos e entidades 

executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 

circunscrição, EXCETO: 

 

A. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas ad-

ministrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de 

peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notifi-

car e arrecadar as multas que aplicar. 

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

ículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvol-

vimento da circulação e da segurança de ciclistas. 

C. Promover e participar de projetos e programas de educa-

ção e segurança de trânsito em desacordo com as diretri-

zes estabelecidas pelo CONTRAN. 

D. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento ro-

tativo pago nas vias. 

E. Conceder autorização para conduzir veículos de propul-

são humana e de tração animal. 

 

35. A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

A. Retorno à esquerda. 

B. Proibido retornar à direita. 

C. Proibido virar à esquerda. 

D. Proibido retornar à esquerda. 

E. Retorno à direita. 
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36. A respeito das vias abertas de circulação, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. As vias de trânsito rápido são vias urbanas. 

B. As estradas são vias rurais. 

C. As vias coletoras são vias urbanas. 

D. As rodovias são vias urbanas. 

E. As vias locais são vias urbanas. 

 

37. A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

 

A. Faixa de pedestres. 

B. Passagem de pedestres em área hospitalar. 

C. Proibido passagem de pedestres. 

D. Passagem sinalizada de escolares. 

E. Área escolar. 

 

38. Quanto às normas gerais de circulação e conduta previstas no 

CTB, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

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

veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensá-

veis à segurança do trânsito. 

B. Os usuários das vias terrestres devem obstruir o trânsito 

ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abando-

nando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qual-

quer outro obstáculo. 

C. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públi-

cas, o condutor deverá verificar a existência e as boas con-

dições de funcionamento dos equipamentos de uso obri-

gatório, bem como assegurar-se da existência de combus-

tível suficiente para chegar ao local de destino. 

D. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circula-

ção obedecerá à diversas normas, entre elas: o condutor 

deverá guardar distância de segurança lateral e frontal en-

tre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao 

bordo da pista, considerando-se, no momento, a veloci-

dade e as condições do local, da circulação, do veículo e 

as condições climáticas. 

E. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o 

propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando 

pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, 

sem acelerar a marcha. 

 

39. A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

 

A. Passagem de nível sem barreira. 

B. Passagem de nível com barreira. 

C. Cruz de Sto. André. 

D. Cruzamento. 

E. Passagem sobre ponte. 

 

40. De acordo com o CTB, os sinais de trânsito podem ser, 

EXCETO: 

 

A. Gestos do agente de trânsito e do condutor. 

B. Verticais. 

C. Sonoros. 

D. Luminosos. 

E. Gestos do agente de trânsito e do pedestre. 

 

 

 



 

  

 


