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... E chegou o tempo previsto. Roberta já não podia 

mais adiar sua partida. O trem apitou na estação e os 

olhos de Cláudio denunciaram a sua tristeza. Nada 

mais havia a ser feito, a não ser um longo abraço de 

despedida e poucas palavras murmuradas com 

desencanto. Chegar e partir são faces da mesma 

viagem... E o adeus selou a despedida! (J. Ávila) 

 

Questão 01 

Após a leitura do texto acima, é CORRETO dizer 

que: 

a) A expressão tempo previsto utilizada no texto 

significa tempo passado. 

b) O texto fala de tristeza, ao narrar o adeus de 

Roberta e Cláudio. 

c) Roberta estava triste porque iria viajar de trem. 

d) Cláudio tinha problemas nos olhos. 

 

Questão 02 

Ainda em relação ao texto, é INCORRETO dizer que: 

a) Havia chegado o tempo de Roberta partir. 

b) Ficou claro que Cláudio estava triste, ao se 

observar seus olhos. 

c) Eles se abraçaram e conversaram bastante na hora 

da despedida. 

d) Eles se despediram e disseram adeus. 

 

Questão 03 

Marque o item onde só constam palavras escritas 

corretamente: 

a) Sorrisso, chapelaria, preguisa, honorário. 

b) Canpanha, camizeta, extranho, viajante. 

c) Confussão, estrofe, vegetativo, selvajeria. 

d) Companhia, estúpido, veloz, paciência. 

 

Questão 04 

Em qual item temos um adjetivo: 

a) Sóbrio.  b) Anunciar. 

c) Algum.  d) Outro. 

 

 

 

 

 

 

Questão 05 

Em qual item temos um verbo: 

a) Ligeiro.   b) Palácio. 

c) Vende.   d) Rosado. 

 

Questão 06 

Sobre a formação de palavras, marque o item onde as 

duas palavras são derivadas: 

a) Pedra, Marinheiro. 

b) Rochoso, Madeira. 

c) Ferreiro, vidro. 

d) Fiação, porteiro. 

 

Questão 07 

Marque o item onde só existem palavras 

INCORRETAS por falta de acentuação: 

a) Cafe, soluvel, proximo. 

b) Parada, temporal, primazia. 

c) Solar, torpedo, vigia. 

d) Minas, paulista, pais.  

 

Questão 08 

Marque o item incorreto quanto à concordância 

verbal: 

a) Somos capazes de resolver. 

b) Eu e o Paulo fugimos da aula. 

c) A Sofia e a Ana vendeu todos os salgados. 

d) Fui embora assim que terminou o jogo. 

 

Questão 09 

Em relação a ortografia, marque o item onde a palavra 

está escrita de forma CORRETA: 

a) Pesonhento. 

b) Pessonhento. 

c) Peçoniento. 

d) Peçonhento. 

 

Questão 10 

Em qual dos itens abaixo está escrita uma palavra que 

não deriva da palavra mar: 

a) Marujo. 

b) Marfim. 

c) Marinheiro. 

d) Maresia. 
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Questão 11 

Pedro cultiva 1.200 pés de milho branco. Existe 

também em suas terras 1.450 pés de algodão. Quantas 

plantas Pedro cultiva em suas terras: 

a) 2.550 

b) 2.350 

c) 2.650 

d) 2.450 

 

 

Questão 12 

Joaquim trabalhou sem parar durante 2.160 minutos. 

Sabendo que uma hora tem 60 minutos, quantas horas 

Joaquim trabalhou? 

a) 6. 

b) 12. 

c) 24. 

d) 36. 

 

 

 

 

 

Questão 13 

Qual o resto da divisão de 55 por 6: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 14 

João tem 25 bois. Paulo tem o dobro de João. Pedro 

tem a mesma quantidade de Paulo. Se somarmos 

todos os bois de João, Paulo e Pedro, teremos: 

a) 150. 

b) 125. 

c) 175. 

d) 200. 

 

 

 

 

 

Questão 15 

Rodolfo comprou 1.650 ovelhas. No primeiro ano 

vendeu 480, no segundo ano vendeu 370 e no terceiro 

ano morreram 64. Quantas ovelhas Rodolfo tem 

agora: 

a) 736. 

b) 766. 

c) 786. 

d) 716. 

 

 

 

Questão 16 

O resto da divisão de 634 por 6 é: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

 

 

 

 

Questão 17 

Sete horas e meia correspondem a quantos minutos: 

a) 420. 

b) 450. 

c) 480. 

d) 510. 

 

 

 

 

 

Questão 18 

Fontenele compra 4 cavalos por mês. Ao final de três 

anos completos, quantos cavalos ele terá comprado? 

a) 144. 

b) 164. 

c) 196. 

d) 136. 

 

 

Questão 19 

A mais recente tragédia humanitária e ambiental 

brasileira, acontecida em janeiro de 2019, com o 

rompimento de uma barragem de rejeitos da Vale, 

aconteceu em: 

a) Mariana. 

b) Ouro Preto. 

c) Congonhas. 

d) Brumadinho. 
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Questão 20 

O atual presidente dos Estados Unidos da América é: 

a) Barack Obama. 

b) Ronald Reagan. 

c) Donald Trump. 

d) Richard Nixon. 

 

 

 

Questão 21 

Em relação às competências de órgãos e entidades 

executivas de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal, no âmbito de sua circunscrição, assinale o 

item CORRETO: 

 

a) Efetuar levantamento dos locais de acidentes de 

trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e 

salvamento de vítimas. 

b) Vistoriar, inspecionar quanto às condições de 

segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa 

e licenciar veículos, expedindo o certificado de 

registro e o licenciamento anual, mediante delegação 

do órgão federal competente. 

c) Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e 

adotar medidas de segurança relativas aos serviços de 

remoção de veículos, escolta e transporte de carga 

indivisível. 

d) Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de 

improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a 

administração pública ou privada referente à 

segurança do trânsito. 

 

Questão 22 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a 

definição de trânsito está de forma CORRETA no 

item: 

a) Considera-se trânsito a utilização das ruas e 

avenidas por veículos leves e pesados, em grupos, 

circulando ou parados. 

b) Considera-se trânsito a circulação de veículos leves 

e pesados, em vias por onde circulam pessoas. 

c) Considera-se trânsito a utilização de vias de acesso 

por pessoas e veículos com o objetivo de circulação. 

d) Considera-se trânsito a utilização das vias por 

pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, 

conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga ou descarga. 

Questão 23 

O Sistema Nacional de Trânsito é composto por 

vários órgãos. Assinale o item que traz algum órgão 

que NÃO faz parte do Sistema Nacional de Trânsito: 

a) Polícia Rodoviária Federal.       

b) Polícias Militares dos Estados e do Distrito 

Federal. 

c) Polícia Federal.           

d) Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

 

Questão 24 

Algumas nomenclaturas são bastante utilizadas em se 

falando de regularização de Veículos. RENAVAM 

significa: 

a) Registro Nacional de Veículos Amadores.   

b) Registro Nacional de Veículos Automáticos. 

c) Registro Nacional de Veículos Articulados. 

d) Registro Nacional de Veículos Automotores. 

 

Questão 25 

O sistema de direção é composto por alguns 

componentes ou conjunto de componentes que 

formam um sistema simples. O sistema pode ser 

mecânico ou do tipo servo assistido com o auxílio de 

bomba hidráulica ou motor elétrico. Assinale o item 

que NÃO representa um dos componentes do sistema 

de direção: 

a) Volante.    b) Coluna.    

c) Cremalheira.  d) Caixa. 

 

Questão 26 

O sistema de suspensão tem uma função 

importantíssima no automóvel. É ela que absorve por 

meio dos seus componentes todas as irregularidades 

do solo e não permite que trancos e solavancos 

cheguem até os usuários. Também é responsável pela 

estabilidade do automóvel. Em relação aos principais 

componentes do sistema de suspensão, assinale a 

opção INCORRETA: 

a) Molas.  b) Junta Homocinética.  

c) Amortecedores.     d) Barras Estabilizadoras. 

 

Questão 27 

NULA 

 

Questão 28 

Ao chegar a uma cena de acidente automobilístico, 

qual a primeira observação que deve ser feita, antes 

de se iniciar os procedimentos de socorro? 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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a) Correr para tirar as vítimas que estejam em risco 

de morte de dentro do veículo acidentado. 

b) Verificar se as vítimas estão conscientes. 

c) O motorista, assim como a equipe, deve se 

assegurar que ele, os seus passageiros e o veículo 

estão em segurança. 

d) Verificar o pulso e a respiração das vítimas. 

 

Questão 29 

Em uma cena de acidente automobilístico, depois de 

ter certeza de que a segurança foi estabelecida, pode-

se estabelecer algum contato com a vítima. Assinale 

a opção INCORRETA a respeito de como esse 

contato deve ser realizado e quais as primeiras ações 

a serem tomadas.  

a) Se a janela do veículo estiver aberta, fale com a 

vítima abrindo a porta, para melhor se estabelecer a 

comunicação. Se for abrir a porta, melhor fazê-lo de 

modo rápido, para que a vítima saia logo.  

b) Informe à vítima que você está ali para ajudá-la e 

com certeza ela vai ser mais receptiva aos seus 

cuidados.  

c) Se for possível, peça ao ocupante do veículo 

acidentado para destravar as portas, desde que não 

aumente o risco.  

d)  Mesmo que as vítimas estejam bastante 

queixosas, assustadas ou gritando, tente manter uma 

atitude apaziguadora; seja solidário e permaneça em 

um local onde ele possa vê-lo, sem que isso coloque 

em risco sua segurança.  

Questão 30 

Ao socorrer uma pessoa que está apresentando 

hemorragia, você pode realizar algumas técnicas que 

a ajudarão a estancar o sangramento. Assinale a 

alternativa CORRETA no que diz respeito a esses 

procedimentos que podem ser realizados: 

a) A técnica mais simples e que qualquer pessoa pode 

realizar é a compressão do ferimento, com gaze ou 

pano limpo.  

b) Outro procedimento que você pode realizar é 

colocar um torniquete, se for caso de sangramento em 

extremidades. O torniquete deve ser colocado 

próximo ao ferimento.  

c) Ao perceber que a vítima apresenta outros 

ferimentos além dos que você consegue ver, vire-a 

para tentar parar esses ferimentos também. Lembrar 

que essa movimentação deve ser feita por partes, 

primeiro as pernas, depois tronco e por último a 

cabeça.  

d) Se a vítima tiver sede, ofereça quanta água ou 

outro líquido ela quiser.  

 

Questão 31 

Diante de uma vítima de engasgo, você pode auxiliá-

la realizando manobras simples, como a descrita 

abaixo: 

a) Você deve ficar na frente na pessoa com engasgo 

e empurrar, com a mão aberta, o abdome da vítima, 

de baixo para cima.  

b) Você deve ficar de lado com a vítima, colocando a 

mão em seu abdome, empurrando-o para o lado. 

c) Você deve ficar atrás da vítima, com as duas mãos 

ao redor do abdome dela, fazendo movimentos de 

baixo para cima, com o punho cerrado. 

d) Jamais devem ser aplicadas pancadas 

interescapulares, pois isso pode traumatizar ainda 

mais a vítima.  

 

Questão 32 

Chegando a uma cena de acidente com moto, você 

percebe que uma das vítimas está com fratura exposta 

na perna esquerda. Qual a decisão CERTA a tomar 

nesse caso? 

a) Tentar colocar o osso para dentro da perna, para 

não contaminar a ferida.  

b) Imobilizar o membro, verificando se a vítima está 

respirando, acalmá-la enquanto são providenciados 

os primeiros socorros.  

c) Limpar a fratura, com a finalidade de retirar areia 

e outros contaminantes. 

d) Nenhuma das opções está correta.  

 

Questão 33 

Você está em um terminal rodoviário e de repente 

percebe que alguém está passando mal. Ao chegar 

mais próximo, vê que um senhor está tendo crises 

convulsivas. Você de pronto tenta ajudar, tomando as 

seguintes medidas: 

a) Não deixa ninguém se aproximar e pede um saco 

plástico ou luvas, pois se você entrar em contato com 

a saliva da vítima poderá contrair a mesma doença.  

b) Tenta acalmar a vítima, protegendo-a dos 

espasmos, forrando-lhe a cabeça e sem forçar a 

parada dos movimentos.  

c) Tenta segurar a vítima a qualquer custo, pois ela 

pode se machucar ainda mais se não fizer uma 

contenção dos seus movimentos. 

d) Tenta colocar os dedos na boca da vítima com a 

finalidade de puxar a língua dela, para que ela não a 

machuque.  
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Questão 34 

Mesmo quando uma vítima não apresenta ferimentos 

externos, pode ser que tenha hemorragias internas. 

Muitas vezes, essa complicação pode ser notada por 

quem a está socorrendo através dos seguintes sinais: 

 

a) Pele quente, palidez, sangramento nasal. 

b) Pele quente, sangramento vaginal, pulso lento. 

c) Pele fria, pulso rápido, agitação e recusa a beber 

líquidos. 

d) Pele fria e úmida, palidez, sede intensa, pulso 

rápido. 

 

Questão 35 

Você chegou a um restaurante e lá encontrou uma 

pessoa referindo dor intensa no peito e desmaiou após 

um curto período. São ações a serem executadas. 

 

a) Pedir socorro imediatamente, ao mesmo tempo em 

que começa a fazer massagens cardíacas. 

b) Pedir socorro imediatamente, ao mesmo tempo em 

que verifica as condições de respiração e batimentos 

cardíacos da vítima, afrouxando as roupas da vítima. 

c) Pedir socorro imediatamente, ao mesmo tempo em 

que verifica as condições de respiração e batimentos 

cardíacos da vítima, sem afrouxar as roupas da 

vítima. 

d) Apenas pedir socorro sem chegar perto da vítima.  

 

Questão 36 

As vias são classificadas em urbanas e rurais. As vias 

urbanas são as ruas e avenidas situadas na área 

urbana, caracterizadas principalmente por possuírem 

edificações. Elas se subdividem. São Vias de trânsito 

rápido: 

a) São vias de ligação entre as regiões da cidade, que 

possuem cruzamentos e geralmente são controladas 

por semáforos. 

b) Não possuem cruzamentos diretos, semáforos, 

nem travessia de pedestres. 

c) Coletam e distribuem o trânsito dentro da cidade, 

dando acesso às vias de maior porte. Também 

possuem semáforos. 

d) Destinadas apenas ao acesso local ou a áreas 

restritas. 

 

 

 

Questão 37 

As placas de regulamentação são circulares, têm o 

fundo branco, borda em vermelho, com ou sem uma 

tarja vermelha, exceto “Parada Obrigatória”, que é 

octogonal e possui fundo vermelho e: 

a) A placa “Estacionamento Regulamentado”, que é 

triangular. 

b) A placa “Largura máxima permitida”, que é 

triangular. 

c) A placa de “Dê a Preferência”, que é triangular. 

d) A placa de “Alfândega”, que é triangular. 

 

Questão 38 

As placas de sinalização podem ser encontradas ao 

lado ou suspensas sobre a pista, sua finalidade é a de 

manter o fluxo de trânsito em ordem e segurança. São 

3 (três) as espécies de placas. 

Sobre as placas de trânsito, identifique a alternativa 

CORRETA: 

a) Placa de regulamentação são identificadas pelas 

cores: Azul, verde, branca e preta. 

b) Placa de advertência são identificadas pelas cores: 

Amarela e preta. 

c) Placa de indicação são identificadas pelas cores: 

Branca vermelha e preta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 39 

No caso dos acidentes de trânsito, podemos afirmar 

que a via, o homem, o veículo, associados ou não, são 

os fatores determinantes para a sua ocorrência. 

Acidentes podem ser evitados, desde que 

determinadas atitudes sejam colocadas em prática 

diante das situações. 

São atitudes CORRETAS para se evitar acidentes: 

 

I. Se a Via estiver em mal estado ou mal sinalizada, 

deve-se ter mais cuidado e em velocidade de acordo 

com o local. 

II. O motorista mais experiente não conseguirá dirigir 

em segurança um veículo com defeito. Por isso, é de 

suma importância fazer a sua revisão e manutenção 

periodicamente. 

III. O motorista deve aperfeiçoar-se na maneira de 

dirigir – a partir de livros e vídeos educativos - e/ou 

participar de cursos de direção segura. 

IV. Buscar agir de forma emocional, evitando reações 

racional e técnica, as quais podem ser obstáculos a 

uma direção segura. 
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a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

c) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

Questão 40 

Leia o texto abaixo e responda à questão: 

 

 Existem situações no trânsito em que se verifica a 

falta de atenção do condutor de veículo, sem um 

enquadramento de infração de trânsito específico; tais 

como, a condução do veículo enquanto se lê uma 

revista apoiado no volante ou dirigir em 

“ziguezague”. Nestes casos, embora não exista uma 

tipificação própria para punir tais comportamentos, 

caberá a imposição de multa de natureza 

___________, relativa à infração prevista no artigo 

169: “Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 

indispensáveis à segurança”. 

 

A palavra que completa o texto é: 

a) Leve.                           b) Média.                         

c) Grave.                  d) Gravíssima. 

 


