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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. 
 

4. Marque com um X a palavra que contém mais vogais. 

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

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

a) Papagaio. 
b) Arara. 
c) periquito. 
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d) Pomba. 
 

7. Marque com um X a palavra que está escrita INCORRETAMENTE: 

a) francisco; 
b) Gabriel; 
c) Maria; 
d) João. 
 

8) 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. 

 

09) 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 
 

10. 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 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

 

11 Considerando o que dizem as Resoluções 432/2013, 718/2017 e 723/2018, é correto 

afirmar o seguinte: 
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(A) a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será expedida em meio eletrônico e deverá conter 

um único número de identificação nacional e estadual composto por 11 (onze) caracteres. 

(B) a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou 

de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á apenas por meio do 

exame de sangue. 

(C) na CNH serão informados, em campo específico e de forma codificada, dados sobre as 

restrições médicas, assim como informação sobre o exercício de atividade remunerada e os 

cursos especializados que tenham certificações expedidas. 

(D) será instaurado processo administrativo de cassação do documento de habilitação 

somente quando estiver suspenso o direito de dirigir e o infrator conduzir um veículo 

qualquer. 

12 A sinalização que tem como função determinar a velocidade máxima permitida é de 

(A) advertência. 
(B) regulamentação. 
(C) ilustração 
(D) indicação. 
 

13 Um agente de trânsito, em serviço, verifica que o motorista de um veículo em movimento 

arremessa uma garrafa pet na via. Essa atitude constitui uma infração 

(A) média, para a qual estão previstos aplicação de pena de multa e registro de 4 pontos. 
(B) média, para a qual estão previstos aplicação de pena de multa e registro de 5 pontos. 
(C) grave, para a qual estão previstos aplicação de pena de multa e registro de 5 pontos. 
(D) gravíssima, para a qual estão previstos aplicação de pena de multa e registro de 7 pontos. 
 

14 De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quanto à tração, os veículos podem ser 

classificados em 

(A) de carga e de passageiros. 
(B) trator misto e trator de rodas. 
(C) automóvel e reboque. 
(D) automotor e elétrico. 
 

15 Com relação à Lei nº. 12.587, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana e 

considerada um marco para a mobilidade urbana, é correto afirmar que 

(A) conseguiu reduzir significativamente o índice de acidentes envolvendo caminhões porque 

proíbe a circulação desses veículos nos horários de pico nos corredores dos centros urbanos. 
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(B) contribuiu para o crescimento do uso da motocicleta nas cidades, uma vez que a Lei 

prioriza e incentiva o uso do modo de transporte urbano individual e motorizado. 

(C) no que se refere à regulação dos serviços de transporte público coletivo, compete ao 

operador privado a fixação dos níveis tarifários. 

(D) é orientada pela priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 

território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. 

 

16 Sobre a direção defensiva é correto afirmar o seguinte: 

(A) se todos os motoristas forem dirigir de forma defensiva o trânsito vai ficar ainda mais lento 

e os congestionamentos serão maiores. 

(B) assumir o risco é a pior maneira de dirigir e se comportar no trânsito. 

(C) é um conjunto de medidas aplicadas com o objetivo de evitar acidentes. 

(D) deve ser aplicada apenas em áreas urbanas. 

17 Um dos grandes problemas dos centros urbanos é a poluição causada pelos meios de 

transporte motorizados que utilizam combustíveis fósseis. Eles causam poluição de forma 

direta e indireta. Os tipos de poluição direta são 

(A) a atmosférica e a sonora. 
(B) monóxido de carbono e óxido de zinco. 
(C) monóxido de carbono e carcaça de veículos. 
(D) óleo diesel e pneus velhos. 
 

18 Sobre os procedimentos de primeiros socorros é correto afirmar o seguinte: 

(A) em situação de queimaduras é recomendável retirar a roupa grudada na área queimada e 
passar gelo. 
(B) na verificação dos sinais vitais e suspeita de morte, não se deve mexer na posição do corpo 
da vítima. 
(C) no caso de acidente envolvendo motociclistas, a retirada do capacete deve ser a primeira 
coisa a ser feita. 
(D) em casos de convulsões a técnica utilizada é a respiração boca a boca. 
 

19 São modos de transporte público e coletivo 

(A) trem e barco. 
(B) ônibus e uber. 
(C) ônibus e táxi. 
(D) táxi e mototaxi. 



 
PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 

 

20 Anualmente, são definidos os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional 

que deverão ser promovidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A Semana 

Nacional de Trânsito acontece 

(A) na terceira semana de setembro. 
(B) no período estabelecido a cada ano pelo CONTRAN. 
(C) de 18 a 25 de setembro. 
(D) de 15 a 22 de setembro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Sorte! 


