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01) Assinale a alternativa que contêm a palavra escrita correta.  

a) paseio,  
b) pásaro.  
c) masagem.  
d) caçador. 
 
2) Quanto às regras básicas de divisão silábica, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) Em uma palavra iniciada por consoante seguida de outra consoante, as duas consoantes 

ficam na mesma sílaba, junto com a vogal que vem depois delas. 

b) No interior de uma palavra, se houver duas consoantes seguidas, cada letra deve ficar em 

uma sílaba. 

c) Nunca se separam as letras dos hiatos e as letras dos dígrafos. 

d) Não se separam as letras dos ditongos e dos tritongos. 

 

03) Assinale a alternativa que contêm os antônimos das palavras: dentro, quente, longe. 

a) fora, frio, perto.  
b) fora, morno, perto. 
c) incluído, congelado, muito longe.  
d) Nenhuma das alternativas 
 

04) Assinale a alternativa que contenha a separação de sílabas incorreta.  

a) car-ro, car-ro-ça.  
b) ba-ta-ta, ba-na-na.  
c) ca-cho-rro, ca-br-ito.  
d) ca-va-lo, be-ter-ra-ba. 
 

05) Assinale a alternativa que contenha as palavras escritas incorretamente.  

a) geladeira, anjo, agenda.  
b) jipe, gengiva, agitado.  
c) injeção, massagem, jogo.  
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d) giló, jente, geito. 
 

6) 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” 
 

7. 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 

8) Leia o texto: 

 
 

Segundo o texto, qual é o grande exemplo dado pelas abelhas? 
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a) O abandono das coisas úteis. 
b) O uso apenas do que nos é suficiente. 
c) O desprendimento pelas coisas. 
d) A fixação por algo ou alguém. 
 
9) Assinale a aprendizagem INCORRETA em relação aos atos praticados pelas 
abelhas. 
 
a) Falta de preocupação com aquilo a que renunciam. 
b) Deixam algo, mas ainda repleto de coisas necessárias. 
c) Doam o melhor que têm, sem pensar em quem usufruirá. 
d) O apego à próxima morada.  
 
10. Quanto à grafia das palavras abaixo, assinale a alternativa que está CORRETA: 
 
a) organizassão. 
b) ferramentas. 
c) edificasção. 
d) exquadro.   
 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

11) De acordo com o Art. 6º. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:  

I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 

conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;  

II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e 

administrativos para a execução das atividades de trânsito;  

III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos 

órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.  

Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas o item I está correto.  
b) Apenas o item II está correto.  
c) Apenas o item III está correto.  
d) Todos os itens estão corretos 
 

12) Julgue V (verdadeiro) e F (falso). 

De acordo com o Art. 7º. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 

entidades: 
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( ) o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo 

normativo e consultivo;  

( ) os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 

CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;  

( ) os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios;  

( ) os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios;  

( ) a Policia Rodoviária Federal;  

( ) as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal;  

Assinale a alternativa correta.  

a) F, F, F, V, V, V.  
b) V, V, V, V, V, V.  
c) V, V, F, F, F, V.  
d) V, V, V, V, F, F. 
 
13) De acordo com o Art. 17 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/1997, julgue: V 

(verdadeiro) e F (Falso);  

Compete às JARI:  

(  ) - julgar os recursos interpostos pelos infratores;  

(  ) - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários 

informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da 

situação recorrida;  

(  ) - apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o 

patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito; 

(  ) - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários 

informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se 

repitam sistematicamente.  

(  ) - proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, ao controle e à 

fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito; 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco  

a) V, V, F, V, F 

b) V, F, F, V, F  

c) F, F, V, V, V 
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d) V, V, F, V, V 

 

14) De acordo com o art. 14, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, compete 

aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito 

Federal - CONTRANDIFE: 

 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas 

atribuições; 

 

II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências; 

 

III - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos 

serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível; 

IV - responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos 

de trânsito; 

 

V - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou 

pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, 

às ações específicas dos órgãos ambientais. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas os itens I, IV e V estão corretos.  
b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  
c) Todos os itens estão corretos.  
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos 
 

15) De acordo com o Artigos, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso.  

( ) De acordo com o Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo 

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 ultrapassagem. 

 

( ) Conforme o Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de 

que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou 

vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.  

 

( ) Segundo o Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento 

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. 
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Assinale a alternativa correta  

a) V, F, V.  
b) V, V, F.  
c) F, V, V.  
d) V, V, V. 
 

16) De acordo com o art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, compete aos 

órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:  

I - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a 

infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e 

arrecadar as multas que aplicar; 

II - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de 

Trânsito; 

III - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com 

as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

IV - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de 

arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à 

unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de 

prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação; 

Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  
b) Apenas os itens I e II estão corretos.  
c) Todos os itens estão corretos.  
d) Apenas os itens I e IV estão corretos 
 

17) Assinale a alternativa INCORRETA:  

a) o condutor deverá, apenas em dias chuvosos, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com 

atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 

b)  Os usuários das vias terrestres devem: abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou 

obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a 

propriedades públicas ou privadas; 

c) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a 

existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem 

como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino; 
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d) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá 

deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha, se estiver circulando pela faixa da 

esquerda. 

18) Considerando o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a qual órgão do Sistema Nacional de 

Trânsito compete estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito 

Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito?  

a) Denatran.  
b) Detran.  
c) As Câmaras Temáticas.  
d) Contran 
 
19) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

De acordo com o art. 74. Do Código de Trânsito Brasileiro, a educação para o trânsito é direito 

___________ e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de 

Trânsito. 

a) dos pedestres 

b) de todos 

c) das autoridades de trânsito 

d) das crianças 

20) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

De acordo com o art. 75 do Código de Trânsito Brasileiro, __________ estabelecerá, 

anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser 

promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial 

nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de 

Trânsito 

a) o Município 

b) a Polícia Rodoviária Federal 
c) o CONTRAN 
d) a Polícia Militar 

 

 

 

 

 

Boa Sorte! 


