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20 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 1 

 
 

01- Assinale a alternativa correta sobre a imagem acima: 

 

A. A preocupação com o exercício da cidadania procura 

dar os mesmos direitos às diferentes pessoas numa 

sociedade. 

B. Quando são todas alegres as pessoas não têm 

problemas, então fica bem mais fácil ser amigo de 

todos. 

C. A união total das pessoas em uma sociedade é 

impossível porque as próprias leis são elaboradas para 

beneficiar só um grupo. 

D. Em todos os locais em que houver essa imagem, as 

pessoas não poderão expressar opiniões diferentes. 

E. É difícil opinar sobre uma imagem sem reconhecer seu 

autor nem quem ele retratou como principal na mesma. 

 

TEXTO 2 

 

Os nutricionistas alertam que os foliões que costumam 

aproveitar a programação do Carnaval durante o dia precisam 

ficar atentos ao risco de desidratação. Para evitar qualquer risco 

disso, a dica é estar sempre com uma garrafinha de água nas 

mãos ou optar por sucos ou água de coco. Para quem não 

dispensa uma cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica no 

Carnaval, os cuidados para evitar a desidratação precisam ser 

redobrados.  

“O álcool e o refrigerante ajudam a desidratar o corpo porque 

provocam mais vontade de urinar. O ideal é que entre uma lata 

e outra se tome uma garrafinha de água. Isso também ajuda a 

diminuir o efeito da bebida”, sugeriu a nutricionista Roberta 

Costi. 

 

02- Assinale a alternativa que diz algo verdadeiro sobre o texto: 

 

A. Apesar do refrigerante e da cerveja hidratarem o 

corpo, é melhor não beber. 

B. Não é possível que os foliões evitem a desidratação se 

forem pra rua durante o dia. 

C. A água além de hidratar o corpo diminui os efeitos da 

cerveja. 

D. Os nutricionistas aconselham os foliões a não saírem 

de casa durante o dia. 

E. A principal responsável pela desidratação do corpo é a 

vontade de urinar. 

 

03- “O álcool e o refrigerante ajudam a desidratar o corpo 

porque provocam mais vontade de urinar. 
 

A palavra sublinhada „porque‟, indica: 

 

A. Uma dúvida 

B. O motivo 

C. O tempo 

D. Um lugar 

E. Uma negação 

 

04- Quando se diz: „os cuidados para evitar a desidratação 

precisam ser redobrados‟, é o mesmo que dizer: 

 

A. Os cuidados precisam ser maiores. 

B. Não precisa ter nenhum cuidado. 

C. Precisa-se de cuidados de um médico. 

D. Os cuidados devem ser pouquíssimos. 

E. Os cuidados só devem ser feitos no carnaval. 

 

05- “Também” é uma palavra oxítona. Qual a outra palavra 

abaixo que também recebe acento na última sílaba? 

 

A. Aéreo 

B. Filósofo 

C. Fichário 

D. Régio 

E. Através 

 

06- Na frase „Os nutricionistas alertam‟, a palavra „alertam‟ é o 

mesmo que: 

 

A. Avisam 

B. Proíbem 

C. Gostam 

D. Ajudam 

E. Negociam 

 

07- Em qual das alternativas o singular e o plural estão 

corretos? 

 

A. Foliã – foliões 

B. Qualquer- quaisquer 

C. Álcool- alcooles 

D. Água- aguais 

E. Programação- programaçãos 

 

08- Assinale a alternativa em que a palavra „alcoólica‟ está 

separada corretamente. 

 

A. Al- coó- li-ca 

B. al- co- oli-ca 

C. a- lco- ó-li-ca  

D. a-lcoó-li-ca 

E. al-  co- ó- li-co 
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TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09- Em qual das alternativas está corrigido um erro da placa? 

 

A. Lanchonetes 

B. 2 irmãos 

C. Ceveja 

D. Peiche 

E. Cervega 

 

TEXTO 4 

 

Eu queria trazer-te uns versos muito lindos 

colhidos no mais íntimo de mim... 

Suas palavras 

seriam as mais simples do mundo,  

porém não sei que luz as iluminaria 

que terias de fechar teus olhos para as ouvir... 
Mário Quintana 

 

10- Assinale a palavra que é um adjetivo: 

 

A. Íntimo 

B. Mundo 

C. Luz 

D. Lindos 

E. Versos 

 

11- A forma verbal „queria‟, está no pretérito. Como ficaria o 

verbo em questão no tempo presente do indicativo? 

 

A. Queriam 

B. Quererei 

C. Queremos 

D. Quero 

E. Quer 

 

12- Quais as palavras do texto que indicam quantidade? 

 

A. Tem- só 

B. E- mais 

C. Oitocentas- um 

D. Meu- ele 

E. De- tá 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- No primeiro quadrinho, o personagem do primeiro balão 

está sentindo: 

 

A. Orgulho 

B. Dúvida 

C. Medo 

D. Esperança 

E. Euforia 

 

14- A palavra „meu‟, no primeiro quadrinho refere-se a: 

 

A. Gado 

B. Oitocentas 

C. Cabeças 

D. Pai 

E. Tem 

 

15- No segundo quadrinho, o menino diz que o boi está 

„inteirinho‟. “Inteirinho” que dizer: 

 

A. Um pouco inteiro 

B. Completamente inteiro 

C. Quase inteiro 

D. Vazio 

E. Cheio 

 

16- Em qual das frases abaixo, a parte sublinhada foi 

empregada corretamente? 

 

A. Havia menas pessoas na festa do que eu pensei. 

B. A maioria dos pessoal gostou da decisão do chefe. 

C. A tarefa veio pra mim fazer. 

D. Possa ser que o professor falte hoje. 

E. De todo mundo que se inscreveu só sobrou uma. 

 

TEXTO 6 

 

Uma raposa faminta entrou num terreno onde havia uma 

parreira, cheia de uvas maduras, cujos cachos se penduravam, 

muito alto, em cima de sua cabeça.  

A raposa não podia resistir à tentação de chupar aquelas uvas, 

mas, por mais que pulasse, não conseguia abocanhá-las. 

Cansada de pular, olhou mais uma vez os apetitosos cachos e 

disse: 

- Estão verdes . . . 
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17- Qual a mensagem que pode ser tirada do texto lido? 

 

A. A mentira tem pernas curtas. 

B. Quem não tem o que deseja, sente inveja dos outros. 

C. Quando não podem ter o que desejam, fingem que não 

o desejam. 

D. O Ganancioso, cedo ou tarde, acaba por se tornar 

vítima de sua própria ganância. 

E. O orgulho e a arrogância são o caminho mais curto 

para a ruína e o infortúnio. 

 

18- Por que a raposa diz que as uvas estavam verdes? 

 

A. Porque não conseguia alcançá-las. 

B. Porque quando chegou perto viu que estavam verdes. 

C. Porque não queria mais chupá-las. 

D. Porque os cachos eram apetitosos. 

E. Porque ela cansou de pular. 

 

19- A palavra „onde‟ indica: 

 

A. Tempo 

B. Lugar 

C. Espaço 

D. Corpo 

E. Momento 

 

20- Qual das palavras retiradas do texto NÃO possui dígrafo? 

 

A. Cheio 

B. Terreno 

C. Abocanhá-las 

D. Famintas 

E. Pulasse 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- A placa de trânsito  significa: 

 

A. Lombada à frente. 

B. Sentido obrigatório. 

C. Alfândega. 

D. Siga em frente. 

E. Pista irregular. 

 

22- Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de 

Habilitação ou Permissão para Dirigir acarreta em: 

 

A. Infração gravíssima, multa e apreensão do veículo. 

B. Infração grave, multa e apreensão do veículo. 

C. Infração gravíssima, multa e retenção do veículo. 

D. Infração grave, multa e retenção do veículo. 

E. Infração média e multa. 

 

23- As ordens emanadas por gestos de agentes da autoridade de 

trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e as normas 

definidas por outros sinais de trânsito. O gesto que o agente de 

trânsito expressa na figura abaixo significa: 

 
 

A. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. 

Quando executada em interseções, os veículos que já 

se encontrem nela não são obrigados a parar. 

B. Ordem de parada para todos os veículos que venham 

de direções que cortem ortogonalmente, onde o 

sentido de deslocamento seja à esquerda. 

C. Ordem de parada para todos os veículos que venham 

de direções que cortem ortogonalmente, onde o 

sentido de deslocamento seja à direita. 

D. Ordem de parada para todos os veículos que venham 

de direções que cortem ortogonalmente a direção 

indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o 

sentido do seu deslocamento. 

E. Ordem de liberação para todos os veículos que 

venham em todos os sentidos. 

 

24- O significado desta placa adverte ao condutor do veículo da 

existência, adiante, de um cruzamento com linha ferre a em 

nível sem barreira: 

 

A.  
 

 

B.  
 

 

C.  
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D.  
 

 

E.  
 

 

25- Referente à direção defensiva marque a alternativa 

incorreta: 

 

A. Direção Defensiva é o ato de conduzir de modo a 

evitar acidentes, apesar das ações incorretas (erradas) 

dos outros e das condições adversas (contrárias), que 

encontramos nas vias de trânsito. 

B. O Condutor defensivo é aquele que adota um 

procedimento preventivo no trânsito, sempre com 

cautela e civilidade. O motorista defensivo não dirige 

apenas, pois está sempre pensando em segurança, 

pensando sempre em prevenir acidentes. Independente 

dos fatores externos e das condições adversas que 

possam estar presentes. 

C. O Condutor defensivo é aquele que tem uma postura 

pacífica, consciência pessoal e de coletividade, tem 

humildade e autocrítica. 

D. Dentro das diferentes técnicas de como conduzir 

defensivamente existem várias precauções que se deve 

tomar ao iniciar uma jornada, mesmo sem ter 

conhecimentos especializados de mecânica, para evitar 

envolver-se em situações de risco, realizando um 

trajeto sem cometer infrações de trânsito, sem abusos 

com o veículo, sem atrasos de horário, sem faltar com 

a cortesia devida, ou seja, sem envolver-se em 

acidentes. 

E. A "Direção Defensiva" é dispensável no 

aperfeiçoamento de condutores. Trata-se de uma 

forma de praticar, no uso de seu veículo, uma maneira 

de dirigir mais segura, aumentando a possibilidade de 

ser envolvido em acidentes de trânsito, apesar das 

condições adversas. 

 

26- É um item de segurança que ajuda a manter a estabilidade 

do veículo. Quando gastos, podem causar a perda de controle 

do veículo e seu capotamento, especialmente em curvas e nas 

frenagens: 

 

A. Direção 

B. Suspensão 

C. Pneus 

D. Cinto de segurança 

E. Nenhuma das alternativas 

 

27- As distâncias para o início da sinalização são calculadas 

com base no espaço necessário para o veículo parar após iniciar 

a frenagem, mais o tempo de reação do motorista. Assim, 

quanto maior a velocidade, maior deve ser a distância para 

iniciar a sinalização. Nas vias de fluxo rápido onde a 

velocidade máxima permitida for de 80 Km/h a distância para 

início da sinalização em pista molhada é de: 

 

A. 80 passos longos. 

B. 120 passos longos. 

C. 160 passos longos. 

D. 180 passos longos. 

E. 200 passos longos. 

 

28- O extintor nunca deve ser guardado no porta-malas ou em 

outro lugar de difícil acesso. Mantenha sempre seu extintor 

carregado e com a pressão adequada. Troque a carga ou 

substitua conforme a regulamentação de trânsito e também 

sempre que o ponteiro do medidor de pressão estiver na área 

vermelha. Referente à situação analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Mantenha o extintor em pé, na posição vertical. 

II. Quebre o lacre e acione o gatilho. 

III. Dirija o jato para a base das chamas, e não para o meio 

do fogo. 

IV. Faça movimentos em forma de leque, cobrindo toda a 

área em chamas. 

V. Não jogue o conteúdo aos poucos. Para um melhor 

resultado, empregue grandes quantidades de produto, 

se possível com o uso de vários extintores ao mesmo 

tempo. 

 

Está (estão) correta(s): 

 

A. Apenas a I, II e III. 

B. Apenas a III, IV e V. 

C. Apenas a II e IV. 

D. Apenas a I, III e V. 

E. Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29- Sobre o meio ambiente no trânsito marque V para 

afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 

 

(   )  Calibre periodicamente os pneus. 

(   )  Troque de marcha na rotação correta do motor. 

(   )  Faça reduções constantes de marcha e freadas 

excessivas. 

(   )  Desligue o motor numa parada prolongada. 

(   )  Acelere quando o veículo estiver em ponto morto ou 

parado no trânsito. 

(   )  Mantenha o escapamento silencioso e em boas 

condições. 

 

A sequência correta é: 

 

A. V – V – V – V – V – V  

B. F – V – F – V – F – V  

C. V – F – V – F – V – F  

D. V – V – F – V – F – V  

E. F – F – F – F – V – V  
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30- Deixar de prestar socorro a vítimas de acidentes de trânsito 

causa: 

 

A. Suspensão do direito de dirigir e seis meses de 

detenção. 

B. Suspensão do direito de dirigir e doze meses de 

detenção. 

C. Apreensão do veículo e seis meses de detenção. 

D. Retenção do veículo e dois meses de detenção. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

31- Sobre meio ambiente e cidadania marque a alternativa 

incorreta: 

 

A. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos 

e a valorização das questões ambientais tem alterado 

as relações de toda a sociedade e, particularmente, as 

relações das organizações empresariais com o meio 

ambiente.  

B. A poluição do ar nas cidades é hoje uma das menores 

ameaças à nossa qualidade de vida. Os principais 

causadores da poluição do ar são os veículos 

automotores.  

C. Muitos tipos de agressão ambiental causados pelos 

usuários das vias públicas rurais ou urbanas podem ser 

caracterizados como resultantes do trânsito existente 

no local, de forma irresponsável.  

D. Em caso de acidente com transporte de produtos 

perigosos (químicos, inflamáveis, tóxicos), procure 

isolar a área e impedir que eles atinjam rios, 

mananciais e a flora. 

E. Igualdade de direitos é a possibilidade de exercer a 

cidadania plenamente através da eqüidade, isto é, a 

necessidade de considerar as diferenças das pessoas 

para garantir a igualdade, fundamentando a 

solidariedade. 

 

32- É uma via de circulação caracterizada por bloqueio que 

permita trânsito livre, sem intercessões e com acessos especiais: 

 

A. Via de trânsito rápido. 

B. Via local. 

C. Via preferencial. 

D. Via secundária. 

E. Via terciária. 

 

33- De acordo com o decreto 62.127, art.77, é considerado um 

veículo de carga: 

 

A. Bonde 

B. Charrete 

C. Carroça 

D. Caminhão-trator 

E. Ônibus 

 

34- É dever de todo condutor de veículo: 

 

I. Dirigir com a atenção e os cuidados indispensáveis à 

segurança do trânsito. 

II. Conservar o veículo na mão de direção e na faixa 

própria. 

III. Guardar distância de segurança entre o veículo que 

dirige e o que segue imediatamente à sua frente. 

IV. Aproximar o veículo da guia da calçada (meio-fio), 

nas vias urbanas, para embarque ou desembarque de 

passageiros e carga ou descarga. 

V. Desviar o veículo para as estradas, para embarque ou 

desembarque de passageiros, e eventual carga ou 

descarga. 

VI. Dar passagem, pela direita. 

 

Está (estão) correta(s): 

 

A. Apenas I, II, III e IV. 

B. Apenas III, IV, V e VI. 

C. Apenas II, IV e VI. 

D. Apenas I, III e V. 

E. Todas as afirmativas estão corretas. 

 

35- É um dispositivo destinado a manter o veículo imóvel na 

ausência do condutor, ou no caso de um reboque, se este se 

encontra desgastado: 

 

A. Conversão. 

B. Interrupção de marcha. 

C. Freio de segurança. 

D. Freio de serviço. 

E. Freio de estacionamento. 

 

36- É um gerador de eletricidade que tem como função 

principal carregar a bateria, fornecer energia para alimentar os 

componentes elétricos e eletrônicos do veículo, além de poupar 

a energia armazenada da bateria quando o veículo está em 

funcionamento. 

 

A. Bateria 

B. Motor de partida 

C. Cabo de vela 

D. Alternador 

E. Radiador 

 

37- É considerada uma infração gravíssima: 

 

A. Não usar o cinto de segurança. 

B. Andar sobre calçadas, canteiros centrais, acostamentos 

e áreas gramadas. 

C. Dirigir sem os documentos exigidos por lei. 

D. Ultrapassagem de veículos em cortejo. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

38- Sabemos que a condição adversa de chuva reduz a 

visibilidade, diminui a aderência dos pneus, principalmente em 

curvas, aumenta o espaço percorrido em frenagens e dificulta 

manobras de emergência. O início da chuva torna a pista ainda 

mais escorregadia, devido à mistura de água com pó e outros 

resíduos. Quando dirigir sob chuva for inevitável, os 

condutores em geral devem observar os seguintes pontos: 

 

I. Redobrar a atenção. 

II. Reduzir a velocidade. 

III. Diminuir a distância para os demais veículos. 

IV. Redobrar o cuidado em curvas e frenagens. 
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V. Manter os faróis baixos apagados. 

VI. Evitar passar sobre poças ou lugares com acúmulo de 

água. 

 

Está (estão) correta(s): 

 

A. Apenas I, II, III. 

B. Apenas IV, V e VI. 

C. Apenas I, II, IV e VI. 

D. Apenas II, III, V e VI. 

E. Todas as afirmativas estão corretas. 

 

39- Qual é a quantidade de pontos que o condutor de um 

veículo terá seu direito de dirigir suspenso de um mês a um 

ano? Para contagem dos pontos, será considerada a soma das 

infrações cometidas no período de 12 meses, a contar da data 

do cometimento das infrações. 

 

A. Se atingir 12 pontos. 

B. Se atingir 15 pontos. 

C. Se atingir 18 pontos. 

D. Se atingir 20 pontos. 

E. Se atingir 25 pontos. 

 

40- Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de cinco 

metros do bordo do alinhamento da via transversal é uma 

infração: 

 

A. Média, com multa e a remoção do veículo. 

B. Grave, com multa e a retenção do veículo. 

C. Gravíssima, com multa e a remoção do veículo. 

D. Leve, com multa e a remoção do veículo. 

E. Média, com multa e a apreensão do veículo. 

 

 

 

 

 

 

 


