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20 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
 

01- Segundo o texto: 

 

A. O Carnaval é a melhor época para se combater a 

corrupção. 

B. A corrupção pode ser combatida com o voto. 

C. As máscaras são uma representação dos corruptos. 

D. Na frente do computador o cidadão fica mais 

preparado para combater a corrupção. 

E. A urna eletrônica não é tão segura quanto o governo 

diz ser. 

 

02- No trecho „e se tentarmos combater‟ : 

 

A. Há uma frase que indica dúvida. 

B. Há certeza da ação a ser praticada. 

C. Há um balão de pensamento. 

D. Há uma exclamação. 

E. Há uma afirmação. 

 

03- Em qual dos trechos NÃO houve erro na grafia das 

palavras? 

 

A. Antes de sair andando ou corendo por aí, consulte um 

cardiolojista e um ortopedista. 

B. Um par de tênis com sistema de amortecimento diminui 

o impacto da pizada e protege as articulações. 

C. Quem pretende caminhar ou correr precisa criar o 

hábito de beber bastante água. 

D. Para quem está comessando, um terreno muito durro, 

irregular contribui para problemas nas articulações. 

E. É simples assim: inspire pelo naris e espire pela boca. 

 

04- Em qual dos trechos houve erro no emprego da pontuação? 

 

A. Os animais dos campos e das florestas discutiam: qual 

deles seria capaz de ter maior número de filhos. 

B. Nesse momento, passou a leoa. Os animais fizeram-na 

parar e lhe disseram: 

C. - Estamos tentando saber qual de nós tem maior 

ninhada. Quantos são os seus filhos em cada ninhada! 

D. - Um só - respondeu a leoa. 

E. - Mas, lembrem-se: é um leão! 

 
 

05- A placa acima contém alguns erros de grafia. Em qual das 

alternativas TODAS as palavras estão corrigidas corretamente? 

 

A. Cebola- mel- melancia. 

B. Batata- çebola- méu. 

C. Cebola- mél- melancia. 

D. Çebola- mel- melancia. 

E. Batáta- mel- melancia. 

 

Atriz de “Rei Davi” faz plástica após cabelo pegar fogo. 

 

No último dia 16, a atriz Cibele Larrama passou por um grande 

susto durante as gravações da minissérie "Rei Davi". 

 

Interpretando a bruxa Allat, o seu cabelo pegou fogo durante 

uma cena. 

 

Embora a atriz tenha sido atendida rapidamente e a equipe ter 

controlado o fogo, muitos entraram em pânico. Mas ela passa 

bem. 

 

Já nesta semana, Cibele precisou passar por uma cirurgia 

plástica nas costas para amenizar as marcas da queimadura 

sofrida. 

 

De acordo com o jornal Extra, ela continua afastada da 

minissérie e ainda não há data para retornar. 

 

06- O texto lido acima é: 

 

A. Uma receita 

B. Um alerta 

C. Uma notícia 

D. Um artigo de opinião 

E. Uma dissertação 

 

07- „Cibele precisou passar por uma cirurgia plástica nas costas 

para amenizar as marcas da queimadura sofrida.‟ No texto, 

„amenizar‟ é o mesmo que: 

 

A. Desaparecer 

B. Consertar 

C. Diminuir 

D. Suavizar 

E. Esconder 
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08- Assim como a palavra „bruxa‟ também são escritas com X: 

 

A. Manxete e peixe 

B. Maxixe e pixação 

C. Enxame e fexar 

D. Seixo e exame 

E. Paixão e enxer 

 

09- “Embora a atriz tenha sido atendida rapidamente e a equipe 

ter controlado o fogo, muitos entraram em pânico. Mas ela 

passa bem.” 

 

Qual das frases abaixo modificou o sentido do trecho acima? 

 

A. Devido à atriz tenha sido atendida rapidamente e a 

equipe ter controlado o fogo, muitos entraram em 

pânico. Mas ela passa bem. 

B. Mesmo que a atriz tenha sido atendida rapidamente e a 

equipe ter controlado o fogo, muitos entraram em 

pânico. Mas ela passa bem. 

C. Embora a atriz tenha sido atendida rapidamente e a 

equipe ter controlado o fogo, muitos entraram em 

pânico. E ela passa bem. 

D. Apesar da atriz ter sido atendida rapidamente e a equipe 

ter controlado o fogo, muitos entraram em pânico. Mas 

ela passa bem. 

E. Embora a atriz tenha sido atendida rapidamente e a 

equipe ter controlado o fogo, muitos entraram em 

pânico. Agora ela passa bem. 

 

10- “De acordo com o jornal Extra, ela continua afastada da 

minissérie e ainda não há data para retornar.” 

A palavra sublinhada refere-se a: 

 

A. Queimadura 

B. Cirurgia 

C. Minissérie 

D. Data 

E. Cibele 

 

11- Qual das palavras retiradas do texto é um substantivo 

abstrato? 

 

A. Minissérie 

B. Bruxa 

C. Fogo 

D. Pânico 

E. Queimadura 

 

12- São acentuadas pela mesma regra que „minissérie‟: 

 

A. Álcool e lâmpada 

B. Relógio e Brasília 

C. Parabéns e cárie 

D. Secretária e país 

E. Montevidéu e aérea 

 

 

 

 

 

O CÃO E SEU REFLEXO 
 

Um cão estava se sentindo muito orgulhoso de si mesmo. 

Achara um enorme pedaço de carne e o levava na boca, 

pretendendo devorá-lo em paz em algum lugar. 

Ele chegou a um rio e começou a cruzar a estreita ponte que o 

levava para o outro lado. De repente, parou e olhou para baixo. 

Na superfície da água, viu seu próprio reflexo brilhando. 

O cão não se deu conta que estava olhando para si mesmo. 

Julgou estar vendo outro cão com um pedaço de carne na boca. 

Opa! Aquele pedaço de carne é maior que o meu, pensou ele. 

Vou pegá-lo e correr. Dito e feito. Largou seu pedaço de carne 

para pegar o que estava na boca do outro cão. Naturalmente, 

seu pedaço caiu na água e foi parar bem no fundo, deixando-o 

sem nada. 

 

13- Qual seria uma moral adequada ao texto? 

 

A. Quem cala consente. 

B. Quem desdenha quer comprar. 

C. Quem com ferro fere com ferro será ferido. 

D. Quem tudo quer, tudo perde. 

E. Cavalo dado não se olha os dentes. 

 

14- Todo o conflito da história teve origem: 

 

A. Na admiração do cão pelo outro. 

B. Na ganância do cão. 

C. Na dúvida do cão sobre o tamanho do pedaço de carne. 

D. Na mentira do outro cão. 

E. No pedaço de carne que estava ruim. 

 

15- „Achara um enorme pedaço de carne e o levava na boca, 

pretendendo devorá-lo em paz em algum lugar.‟ 

 

A palavra sublinhada tem a função de: 

 

A. Caracterizar o termo „pedaço de carne‟. 

B. Indefinir o substantivo „carne‟. 

C. Caracterizar o verbo „achar‟. 

D. Concordar com o verbo „achar‟. 

E. Ser termo regente de „achara‟. 

 

16- Analise qual é a afirmativa INCORRETA sobre a 

concordância entre os termos no texto: 

 

A. „orgulhoso‟ está no masculino porque se refere a „cão‟. 

B. „pretendendo devorá-lo em paz em algum lugar.‟ O 

termo „lo‟ que acompanha o verbo está se referindo ao 

termo „pedaço de carne‟ 

C. „Opa! Aquele pedaço de carne é maior que o meu, 

pensou ele.‟ O termo sublinhado indica uma 

comparação. 

D. „O cão não se deu conta que estava olhando para si 

mesmo.‟ O termo sublinhado poderia ser substituído 

por „mim‟ e a concordância continuaria correta. 

E. „deixando-o sem nada.‟ O termo sublinhado „o‟ não 

poderia ser substituído por „lhe‟ mesmo ambos sendo 

pronomes complementadores do verbo. 
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17- Em qual das alternativas o adjetivo variou corretamente? 

 

A. Alegria é obrigada. 

B. Em nossa festa, a tristeza está proibida. 

C. Em sua casa, pude ver que alegria é obrigatória. 

D. As crianças demonstraram estar meia cansadas de tanta 

agitação. 

E. Acho que ficou barata a entrada da festa. 

 

18- Qual a alternativa correta de acordo com a concordância do 

verbo „preferir‟? 

 

A. Preferia ir ao cinema do que esperar o filme em DVD. 

B. Preferia sair a ver aquelas pessoas em minha casa. 

C. Preferia antes sair a ficar em casa. 

D. Preferia mais fazer uma pequena comemoração em 

minha casa. 

E. Antes preferia sair do que ficar em casa. 

 

19- Em qual das frases a regência do verbo está INCORRETA? 

 

A. Recebeu a notícia de que era incapaz para o trabalho. 

B. A mãe foi capaz de tudo pelo filho. 

C. Mariana já é responsável aos irmão mais novos. 

D. Bruna namora o vizinho Alberto. 

E. O alimento já não estava bom para o consumo. 

 

20- Qual a regra gramatical que provavelmente estaria escrita 

abaixo da seta? 

 

 
_________________________ 

 

A. Não se usa crase antes de verbo. 

B. A crase só ocorre antes de substantivos femininos. 

C. Ocorre crase diante de expressões adverbiais. 

D. Assim como em „à moda de‟ ocorre crase antes da 

palavra „partir‟. 

E. A crase ocorre apenas quando o „a‟ é preposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- Marque a alternativa correta: 

 

A. O CONTRAN estabelece as normas regulamentares 

referidas no CTB. 

B. O Conselho Nacional de Trânsito tem sede em São 

Paulo. 

C. O governo Federal organizará os respectivos órgãos e 

entidades executivos de trânsito e executivos 

rodoviários dos estados. 

D. A Polícia Federal é um dos órgãos que compões o 

Sistema Nacional de Trânsito. 

E. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao 

Sistema Nacional de Trânsito darão     prioridade em 

suas ações à defesa do patrimônio público. 

 

22- Marque a alternativa incorreta. 

 

Os riscos e os perigos a que estamos sujeitos no 

trânsito estão relacionados com: 

 

A. O ambiente. 

B. Os condutores. 

C. Os veículos. 

D. Má sorte. 

E. As vias de trânsito. 

 

23- Sobre a manutenção de veículos é correto afirmar: 

 

A. Mesmo com peças desgastadas é possível controlar 

bem o carro. 

B. Manutenção deve ser feita aleatoriamente.   

C. Todos os sistemas e componentes do seu veículo não 

se desgastam com o uso. 

D. Uma manutenção feita em dia evita quebras. 

E. Qualquer mecânico pode fazer uma revisão o que 

importa é o preço final. 

 

24- Marque a alternativa incorreta: 

 

A. Os pneus têm três funções importantes: impulsionar, 

frear e manter a dirigibilidade do veículo. 

B. O cinto de segurança existe para limitar a 

movimentação dos ocupantes de um veículo, em caso 

de acidente ou numa freada brusca. 

C. O pneu deve ter sulcos de, no mínimo, 1,6 milímetro 

de profundidade.  

D. A faixa transversal  do cinto deve vir sobre o ombro, 

atravessando o peito, sem tocar o pescoço. 

E. Pneus murchos têm sua vida útil diminuída, mas 

aumentam a estabilidade, diminuem o consumo de 

combustível e reduzem a aderência ao piso com água. 

 

25- É incorreto afirmar: 

 

A. A finalidade da suspensão e dos amortecedores é 

manter a estabilidade do veículo. 

B. O cinto de segurança é de utilização individual. 

C. Use presilhas. Elas ajudam os efeitos do cinto de 

segurança. 
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D. Transporte as crianças com até dez anos de idade só 

no banco traseiro do veículo. 

E. O sistema de freios desgasta-se com o uso do seu 

veículo e tem sua eficiência reduzida. 

 

26- Marque a alternativa correta: 

 

A. Você tem a obrigação de dirigir numa velocidade 

compatível com as condições da via, mesmo ficando 

um pouco acima do limite de velocidade estabelecido 

para fazer o tráfego fluir. 

B. O tempo que se ganha utilizando uma velocidade mais 

elevada compensa os riscos e o estresse. 

C. Onde há sinalização proibindo a ultrapassagem, não 

ultrapasse. 

D. Não desligue o motor nas descidas. Com ele desligado 

o consumo do combustível diminui e você pode 

sempre controlar bem o veículo. 

E. Se um veículo quiser ultrapassá-lo, dificulte a 

ultrapassagem 

 

27- Marque a alternativa correta: 

 

A. O condutor do veículo pode fazer uso da buzina em 

qualquer situação. 

B. Durante a noite, em circulação, o condutor deve 

apagar a luz de placa. 

C. O condutor pode usar o pisca-alerta em situações de 

emergência. 

D. O condutor não precisa respeitar a sinalização em caso 

de atraso. 

E. O condutor deve sempre usar a faixa da direita pra 

fazer uma ultrapassagem. 

 

28- Marque a alternativa incorreta. 

Vias urbanas são classificadas como: 

 

A. Via local. 

B. Via coletora. 

C. Via expressa. 

D. Via arterial. 

E. Via de trânsito rápido. 

 

29- Marque a alternativa incorreta. 

Os sinais de trânsito classificam-se em: 

 

A. Verticais. 

B. Luminosos. 

C. Sonoros. 

D. Gestos do agente de trânsito e do condutor. 

E. Intermitentes. 

 

30- Marque a alternativa correta: 

 

A. Deixem várias pessoas ao redor da vítima de um 

acidente, isso gera uma sensação de conforto. 

B. O extintor deve ser guardado no porta-malas. 

C. Sempre que possível faça um torniquete para evitar 

movimentos em caso de fraturas. 

D. Manter a calma é a primeira atitude que você deve 

tomar no caso de um acidente. 

E. Não remova o veículo em caso de acidente mesmo se 

estiver obstruindo o fluxo do trânsito. 

 

31- Para habilitar-se na categoria C o que é necessário? 

 

A. O condutor deverá estar habilitado no mínimo há três 

anos na categoria B e não ter cometido nenhuma 

infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias, durante os últimos doze meses. 

B. O condutor deverá estar habilitado no mínimo há um 

ano na categoria B e não ter cometido nenhuma 

infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias, durante os últimos doze meses. 

C. O condutor deverá estar habilitado no mínimo há um 

ano na categoria B e não ter cometido nenhuma 

infração grave ou média 

D. O condutor deverá estar habilitado no mínimo há dois 

anos na categoria B e não ter cometido nenhuma 

infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias, durante os últimos doze meses. 

E. O condutor deverá estar habilitado no mínimo há um 

ano na categoria B e não ter cometido nenhuma 

infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias, durante os últimos seis meses. 

 

32- Quais desses exames não é necessário para obter a 

habilitação: 

 

A. Escrito, sobre conhecimentos gerais. 

B. De direção veicular, realizado na via pública. 

C. De noções de primeiros socorros.  

D. Escrito, sobre legislação de trânsito. 

E. De aptidão física e mental. 

 

33- Qual a validade da Permissão para Dirigir? 

 

A. 3 meses. 

B. 6 meses. 

C. 8 meses. 

D. 12 meses. 

E. 24 meses. 

 

34- Marque a alternativa falsa. 

 

A. Os veículos destinados à formação de condutores 

serão identificados por uma faixa amarela com a 

inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta. 

B. A CNH é de porte obrigatório quando o condutor 

estiver dirigindo. 

C. A Carteira Nacional de Habilitação terá validade para 

a condução de veículo mesmo quando apresentada 

uma cópia da mesma. 

D. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está 

condicionada ao prazo de vigência do exame de 

aptidão física e mental. 

E. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser 

submetido a novos exames para que possa voltar a 

dirigir. 
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35- É infração Gravíssima: 

 

A. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de 

acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade. 

B. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos. 

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

segurança. 

D. Dirigir sob a influência de álcool. 

E. Dirigir sem atenção. 

 

36- É infração Leve: 

 

A. Parar o veículo na área de cruzamento de vias, 

prejudicando a circulação de veículos e pedestres. 

B. Parar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) 

a mais de um metro. 

C. Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar 

ou exibir manobra perigosa. 

D. Disputar corrida por espírito de emulação. 

E. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis 

à segurança. 

 

37- Qual dessas alternativas abaixo não é uma medida 

administrativas do órgão de trânsito? 

 

A. Realização de teste de dosagem de alcoolemia. 

B. Retenção do veículo. 

C. Remoção do veículo. 

D. Recolhimento do Certificado de Registro. 

E. Prisão do condutor infrator. 

 

38- O que não precisa constar no auto de infração? 

 

A. Tipificação da infração. 

B. Local, data e hora do cometimento da infração. 

C. Caracteres da placa de identificação do veículo. 

D. O documento de identidade do infrator. 

E. Assinatura do infrator, sempre que possível. 

 

39- Qual dessas afirmativas é incorreta? 

 

A. A poluição do ar nas cidades é hoje uma das mais 

graves ameaças à nossa qualidade de vida. 

B. O monóxido de carbono não tem cheiro, não tem gosto 

e é incolor, sendo difícil sua identificação pelas 

pessoas. 

C. Preservar o meio ambiente é uma necessidade de toda 

a sociedade. 

D. Você infelizmente não pode contribuir em nada para 

diminuir a poluição ao meio ambiente. 

E. A poluição sonora provoca muitos efeitos negativos 

entre distúrbios do sono, estresse e perda da 

capacidade auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

40- Qual desses procedimentos é inadequado na lavagem de um 

veículo? 

 

A. Limpe o veículo com uma esponja macia ou uma luva, 

de cima para baixo. 

B. Só utilize xampu ou sabão neutros se houver sujeiras 

persistentes. 

C. Não utilize mangueiras de pressão com jato 

concentrado. 

D. Enxágüe o veículo com água em abundância. 

E. Remover a sujeira, a lama ou o pó, com a superfície do 

veículo seca. 

 


