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PROVA PORTUGUÊS 

 

1. Escolha e marque com X a frase em que aparece o nome de um alimento: 

a) Que lindo dia! 
b) Onde está Paulo? 
c) O rato roeu a madeira. 
d) Eu e você gostamos de queijo. 
 
02. São substantivos femininos, EXCETO: 

a) dinamite; 
b) cal; 
c) champanha; 
d) apendicite. 
 
03. Marque com X a opção onde todas as palavras estão escritas CORRETAMENTE: 

a) Maria – ônibus – amnésia; 
b) professora – gilberto – pançudo; 
c) bezouro – ambrosia – exagero; 
d) treis – aprendiz – anestesia. 
 
04. Marque com um X a palavra que contém mais vogais. 

a) televisão; 
b) coco; 
c) prato; 
d) casa. 
 
05. Marque com um X a palavra que não contém consoante. 

a) sala; 
b) cadeira; 
c) aia; 
d) parafuso. 
 
06. Escolha e marque com um X a palavra que contém três sílabas: 

a) Papagaio. 
b) Arara. 
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c) periquito. 
d) Pomba. 
 
7. Marque com um X a palavra que está escrita INCORRETAMENTE: 

a) francisco; 
b) Gabriel; 
c) Maria; 
d) João. 
 
8. Analisando-se o trecho abaixo, manteria a sua correção gramatical e o seu sentido original 

caso isolássemos entre vírgulas a palavra: 

“... uma flor consolaria aquela deserdada; mas na disposição dos seres infelizmente a 

Substância que lá devia ser rosa é aqui na Baixa homem de Estado...” (Eça de Queiroz) 

 
a) “consolaria” 
b) “disposição” 
c) “infelizmente” 
d) “rosa” 
 
9. Acerca das regras de acentuação gráfica, analise: 

I - A palavra “chulé” é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra “bangalô”; 

II - A palavra “nó” é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra “gás”; 

III - A palavra “chapéu” é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra “bônus”. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Todos os itens estão corretos 
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10 -  Leia o texto: 

 

 

 

O conceito que melhor define a palavra “intransigência” (linha 17) no contexto do texto é: 

a) Qualidade daquele que não demonstra indulgência. 
b) Característica daquele que é condescendente. 
c) Que representa a tolerância de determinada pessoa. 
d) Característica daquele que não possui limites morais ou materiais. 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 

11) Maria saiu de casa às 14h 45min, caminhando até a academia que fica a 15 minutos de 

sua casa, e chegou na hora da aula de aeróbica cuja duração é de uma hora. A que horas 

terminará a aula de aeróbica de Maria? 

a) 15 horas; 
b) 15 horas e 45 minutos; 
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c) 16 horas; 
d) 16 horas e 15 minutos. 
 
12) Resolva: 

 

a) 670 
b) 870 
c) 770 
d) 970 
 
Responda as questões 13 e 14 com base na informação abaixo: 

André percorreu em sua viagem, 1.200 km. 1/3 desta viagem foi à cavalo, e 2/5 de trem. 

Pergunta-se: 

13) Quantos km André percorreu à cavalo? 

a) 400 km; 
b) 300 km; 
c) 700 km; 
d) 450 km. 
 
14) Quantos Km ele percorreu de trem? 

a) 450 km; 

b) 400 km; 

c) 480 km; 

d) 580 km.  

 

15)Um automóvel percorreu 5/9 da distância entre duas cidades. Como ainda faltam 

80km para percorrer, a distância entre essas duas cidades é de:   

a) 180km.  

b) 160km.  

c) 140km.  

d) 120km. 
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LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

16 – Acerca do Sistema Nacional de Trânsito, julgue os itens a seguir. 

I. O Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

II. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito têm por 

finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, 

pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de 

condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, 

fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. 

III. Fixar a padronização, mediante normas e procedimentos, dos critérios técnicos, 

financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito é um dos 

objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. 

IV. O CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) é o órgão máximo normativo e 

consultivo e também é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. 

V. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis por organizar os 

respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, 

devendo estabelecer os limites circunscricionais de suas atuações. 

Quanto às proposições analisadas, é correto afirmar que: 

A. Apenas os itens II e V são falsos. 

B. Existem apenas dois itens verdadeiros. 

C. Todos os itens são verdadeiros. 

D. Apenas os itens I e III são falsos. 

17 – Assinale a única alternativa que não indica um órgão ou entidade componente 

do Sistema Nacional de Trânsito: 

A. CONTRANDIFE – Conselho de Trânsito do Distrito Federal 

B. JARI – Juntas Administrativas de Recursos de Infrações 

C. CETRAN – Conselhos Estaduais de Trânsito 

D. CNJ – Conselho Nacional das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. 
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18 – Não é de competência do CONTRAN apenas o que se apresenta qual 

alternativa? 

A. Julgar recursos interpostos contra decisões das JARI. 

B. Coordenar os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 

C. Criar Câmaras Temáticas. 

D. Estabelecer diretrizes dos regimentos das JARI. 

19 – O condutor de motorhome (motor-casa) deverá possuir: 

A. CNH categoria AB, no mínimo. 

B. CNH categoria E, em qualquer caso, pois trata-se de trailer. 

C. CNH categoria D, uma vez que é veículo de transporte de passageiros, não 

importando a lotação máxima. 

D. CNH categoria B, caso o peso do veículo não ultrapasse 6.000kg, ou cuja lotação, 

excluído o motorista, não ultrapasse oito lugares. 

20 – O condutor que dirige seu veículo portando CNH vencida há mais de trinta dias: 

A. Comete infração gravíssima, sujeita à penalidade de multa e medida administrativa 

de recolhimento da CNH e retenção do veículo até a apresentação de condutor 

habilitado. 

B. Comete crime de trânsito, sujeito à penalidade de apreensão do veículo e multa. 

C. Comete infração leve, sujeita à penalidade de multa. 

D. Comete infração grave, sujeita à penalidade de multa (três vezes) e medida 

administrativa de retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 


