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LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO 1 PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 05. 

Texto 1 

 

01. O texto acima serve para 

(A) dar instruções. 
(B) fazer um convite. 
(C) vender um produto. 
(D) ensinar uma brincadeira. 
 
02. Na primeira parte do texto, foram usados números para indicar 

(A) ordem. 
(B) tempo. 
(C) arrumação. 
(D) quantidade. 
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03. No enunciado “aproximadamente 20 minutos”, a palavra destacada significa 

(A) exatamente. 
(B) de preferência. 
(C) mais ou menos. 
(D) especialmente. 
 
04. Há uma palavra separada em sílabas de maneira incorreta em 

(A) dei-xe. 
(B) a-tin-gir. 
(C) co-lo-que. 
(D) es-pal-har. 
 
05. A palavra no masculino é 

(A) calda. 
(B) corante.  
(C) panela. 
(D) pipoca. 
 

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO 2 PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 06 A 09 
TEXTO 2 

 

06. A formiga do poema não é 

(A) folgada. 
(B) aplicada. 
(C) esforçada. 
(D) trabalhadora. 
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07. O trabalho da formiga é 

(A) divertido. 
(B) cansativo. 
(C) acelerado. 
(D) muito fácil. 
 
08. Para o autor do poema, o canto da cigarra 

(A) não tem utilidade. 
(B) agrada à formiga. 
(C) enraivece a formiga. 
(D) atrapalha o trabalho da formiga. 
 
09. As palavras estão em ordem alfabética na alternativa 

(A) formiga – fadiga – trabalho – cigarra – comida. 
(B) cigarra – comida – fadiga – formiga – trabalho. 
(C) fadiga – comida – formiga – trabalho – cigarra. 
(D) comida – cigarra – formiga – trabalho – fadiga. 
 

10) O plural de “universal” é: 
 
(a) Universais. 
(b) Universos. 
(c) Universals. 
(d) Universaus. 
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11) Acerca dos procedimentos para habilitação de condutores, é incorreto afirmar:  

a) Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para a 

habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.  

b) Caso o candidato seja reprovado no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção 

veicular, só poderá repetir o exame depois de decorridos quinze dias úteis da divulgação do 

resultado.  

c) O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por 3 (três) 

membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito.  

d) Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por 

entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do 

Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. 
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12) 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) PRF – Polícia Rodoviária Federal  
c) JARI – Juntas Administrativas de Recursos de Infrações  
d) CNJ – Conselho Nacional das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações 
 

13) Quanto à condução de escolares, é incorreto afirmar:  

a) Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão 

circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos 

Estados e do Distrito Federal.  

b) O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve ter idade superior a vinte e 

um anos. 

c) O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve ser habilitado na categoria 

D.  

d) O condutor de veículo destinado à condução de escolares não pode ter cometido nenhuma 

infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os dezoito 

últimos meses. 

14) Pergunta: 

A placa (R-17) significa: 

 

a) Peso máximo permitido por eixo 
b)  Peso mínimo permitido por eixo 
c)  Peso máximo permitido por veículo 
d)  Peso corporal máximo permitido por eixo 
 

15) Pergunta: 
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A placa (R-25B) significa: 

 

a)  Vire à esquerda 
b)  Vire à direita 
c)  Seguir pela direita 
d)  Andar pela direita 
 
 
16) Pergunta 
A placa (R-1) indica: 
 

 
a)  Não precisa parar 
b)  Passe sem parar 
c)  Parada de veículos 
d)  Parada obrigatória 
 

17) Acerca das infrações à legislação de trânsito brasileira, previstas no Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/1997), assinale a alternativa correta.  

a) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de 

categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo constitui infração grave, 

punível com multa.  

b) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 

trinta dias constitui infração leve, punível com multa.  
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c) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir 

ou Autorização para Conduzir Ciclomotor constitui infração gravíssima, punível com 

multa.   

d) Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que 

determine dependência constitui infração grave, punível com multa e suspensão do 

direito de dirigir por doze meses. 

18) O estabelecimento de normas regulamentares, constantes do Código de Trânsito 

Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito são de competência do: 

a) CONTRAN. 
b) CETRAN. 
c) CONTRANDIFE. 
d) CETRAN e do CONTRANDIFE. 
19) A Sinalização Horizontal é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de 

linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das 

vias. Quando não permite ultrapassagem é amarela: divide a via em dois fluxos 

opostos refere-se a: 

a) Faixa simples e contínua. 
b) Faixa dupla contínua/seccionada. 
c) Faixa dupla contínua. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

20) Pergunta 

A placa (R-2) significa: 

 

a)  Sua preferência 
b)  Dê a passagem 
c)  Parada preferencial 
d)  Dê a preferência 

Boa Sorte! 


