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1. Complete, respectivamente, as lacunas da afirmativa 
abaixo: 
A velocidade __________ nas vias arteriais, quando não 
exista sinalização regulamentadora será de 
_____________, respeitadas as condições operacionais da 
pista. 
a) Mínima – 60 Km/h. 
b) Máxima – 60 Km/h. 
c) Mínima – 40 Km/h. 
d) Máxima – 40Km/h. 

 

2. Assinale a alternativa correta 
a) O trânsito de qualquer natureza, nas vias aéreas, 

marítimas e terrestres, abertas e fechadas à circulação, 
rege-se pela Lei nº 9.503/1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro. 

b) O trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres do 
território global, abertas à circulação, rege-se pela Lei 
nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Global. 

c) O trânsito de qualquer natureza, nas vias marítimas e 
terrestres, abertas à circulação, rege-se pela Lei nº 
9.503/1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro. 

d) O trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres do 
território nacional, abertas à circulação, rege-se pela 
Lei nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro. 

 

3. Sabendo-se a cada infração leve cometida são computados 
03 (Três) pontos ao prontuário do condutor, quantas 
infrações deste tipo somadas são necessárias para 
suspender a habilitação de um condutor?  
a) 5. 
b) 3. 
c) 7. 
d) 9. 

 

4. Qual das placas sinalizatórias de trânsito abaixo indica 
“Sentido de circulação na rotatória”? 
a)  

 
 
 

b)   
 
 
 
 

c)  
 
 
 
 

d)  
 
 
 
 

5. Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 
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. 

a) Apenas as assertivas I e III representam objetivos 
básicos do Sistema Nacional de Trânsito. 

b) Apenas as assertivas II e III representam objetivos 
básicos do Sistema Nacional de Trânsito. 

c) Todas as Assertivas representam objetivos básicos do 
Sistema Nacional de Trânsito. 

d) Nenhuma das assertivas representam objetivos básicos 
do Sistema Nacional de Trânsito. 

 

6. Gabriel e Rafael trafegavam em uma via de trânsito rápido 
a 79 Km/h, quando foram parados por um policial 
rodoviário que, prontamente, pediu os documentos do 
veículo e habilitação. Sabendo que o carro estava no nome 
de Rafael, porém Gabriel o dirigia responda quem deveria 
apresentar a Carteira Nacional de Habilitação? 
a) Gabriel e Rafael. 
b) Gabriel. 
c) Nenhum deles. 
d) Rafael. 

 

7. Permitir que pessoa que não possua Carteira Nacional de 
Habilitação ou Permissão para Dirigir tome posse do veículo 
automotor e passe a conduzi-lo na via: 
a) É considerada infração leve. 
b) É considerada infração média. 
c) É considerada infração grave. 
d) É considerada infração gravíssima. 

 

8. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 
 
 
 
 
 

a) Passagem de nível sem barreira. 
b) Entroncamento. 
c) Linha férrea. 
d) Escola. 
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9. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Nas vias providas de acostamento, a conversão à 

esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas 
nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o 
condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, 
para cruzar a pista com segurança. 

b) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue 
tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver 
circulando pela faixa da esquerda, manter-se nela e 
acelerar a marcha. 

c) 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. 

d) 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. 

 

10. Analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa correta: 
Estacionar o veículo onde houver guia de calçada (meio-
fio) destinada à entrada ou saída de veículos gera o 
mesmo tipo de infração que transitar ao lado de outro 
veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. 
a) A afirmação encontra-se correta, pois ambas as 

condutas geram infrações graves. 
b) A afirmação encontra-se incorreta, pois tratam-se de 

condutas que geram infrações média e gravíssima, 
respectivamente. 

c) A afirmação encontra-se correta, pois ambas as 
condutas geram infrações médias. 

d) A afirmação encontra-se incorreta, pois tratam-se de 
condutas que geram infrações média e grave, 
respectivamente. 

 

11. Para conduzir veículo motorizado de duas ou três rodas, 
com ou sem carro lateral, o candidato deve habilitar-se em 
que categoria? 
a) Categoria A. 
b) Categoria B. 
c) Categoria C. 
d) Categoria D. 

 

12. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de 
sinal luminoso, é considerado infração: 
a) Gravíssima. 
b) Grave. 
c) Média. 
d) Leve. 

 
 
 
 
 
 
 

13. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 
 
 
 
 

a) Pista irregular. 
b) Pista dividida. 
c) Obras. 
d) Área com desmoronamento. 

 

14. Uma via coletora é? 
a) Aquela caracterizada por interseções em nível não 

semaforizada destinada apenas ao acesso local ou a 
áreas restritas. 

b) Uma via rural não pavimentada. 
c) Aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que 

tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito 
rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das 
regiões da cidade. 

d) Uma via rural pavimentada. 
 

15. São elementos fundamentais da direção defensiva, exceto: 
a) Decisão. 
b) Saber dirigir veículo com apenas uma das mãos. 
c) Considerar o risco. 
d) Agir no momento certo. 

 

16. A sinalização de trânsito abaixo é uma placa de: 
 
 
 
a) Serviços auxiliares. 
b) Atrativos turísticos. 
c) Advertência. 
d) Regulamentação.  

 

17. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico 
será apurada por meio de exames que deverão ser 
realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado 
ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do 
candidato, ou sede estadual ou distrital do próprio órgão, 
devendo o condutor preencher os seguintes requisitos, 
exceto: 
a) Possuir Carteira de Identidade ou equivalente. 
b) Saber ler e escrever. 
c) Provar que exerce atividade remunerada. 
d) Ser penalmente imputável. 

 

18. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma 
compatível  com a segurança do trânsito quando se 
aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e 
desfiles é considerado: 
a) Infração leve. 
b) Infração gravíssima. 
c) Infração grave. 
d) Infração média. 
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19. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 
 
 
 
 

a) Aclive acentuado. 
b) Estacionamento em aclive. 
c) Balsa. 
d) Vento lateral. 

 

20. Leia a assertiva abaixo e assinale a alternativa correta? 
A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da 
velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições 
operacionais de trânsito e da via. 
a) A assertiva encontra-se totalmente incorreta, uma vez 

que não existe velocidade mínima a ser desempenhada 
em uma via. 

b) A assertiva encontra-se totalmente correta. 
c) A assertiva encontra-se parcialmente incorreta, pois a 

velocidade mínima nunca poderá ser inferior à dez por 
cento da velocidade máxima estabelecida. 

d) A assertiva encontra-se parcialmente incorreta, pois as 
condições operacionais de trânsito e da via pouco 
importa para tal regulamentação. 

 

21. Qual das placas sinalizatórias de trânsito abaixo indica “Vire 
à esquerda”? 
a)  

 
 
 

b)  
 

 
c)  

 
 

d)  
 
 

22. Dentre os órgãos e entidade abaixo, qual não compõe p 
Sistema Nacional de Trânsito, segundo o Código de Trânsito 
Brasileiro? 
a) Conselho Administrativo de Trânsito. 
b) Conselho Nacional de Trânsito. 
c) Polícia Rodoviária Federal. 
d) Conselhos Estaduais de Trânsito. 
 

23. Estacionar veículos nos acostamentos por motivo de força 
maior: 
a) É considerada infração grave. 
b) É considerada infração média. 
c) É considerada infração leve. 
d) Não é considerado infração. 
 
 
 
 
 

24. Analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa correta: 
Ultrapassar outro veículo pelo acostamento gera o mesmo 
tipo de infração que avançar o sinal vermelho do semáforo 
ou o de parada obrigatória. 
a) A afirmação encontra-se correta, pois ambas as 

condutas geram infrações gravíssimas. 
b) A afirmação encontra-se incorreta, pois tratam-se de 

condutas que geram infrações média e gravíssima, 
respectivamente. 

c) A afirmação encontra-se correta, pois ambas as 
condutas geram infrações graves. 

d) A afirmação encontra-se incorreta, pois tratam-se de 
condutas que geram infrações grave e gravíssima, 
respectivamente. 

 

25. Dirigir em pista com água pode ocasionar um fenômeno 
onde o pneu perde aderência com o solo, o veículo flutua 
na água e o motorista perde todo o controle sobre ele. 
Como é chamado esse fenômeno? 
a) Neblina. 
b) Declive. 
c) Aquaplanagem. 
d) Ondulação. 

 

26. Em determinadas épocas do ano, como carnaval, natal, 
períodos de férias escolares e feriados, a tendência de 
congestionamento é compreensivelmente maior, nestes 
casos devemos tomar as seguintes providências, exceto: 
a) Aguardar pacientemente os carros se movimentarem. 
b) Usar e abusar da buzina. 
c) Manter distância segura entre o seu veículo e o que 

segue a sua frente. 
d) Dar a passagem quando solicitado. 

 

27. A sinalização de trânsito abaixo é uma placa de: 
 
 
 
 
a) Atrativos turísticos. 
b) Serviços auxiliares. 
c) Advertência.  
d) Regulamentação. 

 

28. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar 
preferência de passagem a pedestres e a outros veículos é 
considerado? 
a) Infração leve. 
b) Infração média.  
c) Infração grave. 
d) Infração gravíssima. 
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29. No caso de neblina ou cerração, o condutor deve reduzir a 
velocidade a ponto compatível com a segurança e uma 
distância mais segura do veículo que vai à frente, dentre as 
alternativas abaixo, qual não corresponde a uma medida de 
segurança a ser adotada nestes casos? 
a) Evitar ultrapassagem. 
b) Caso sinta dificuldade em continuar trafegando, o 

condutor deve parar em local seguro, como um posto 
de abastecimento. 

c) Utilizar, a todo momento, o farol alto do veículo. 
d) Ligar o limpador de pára-brisa, caso haja o acúmulo de 

água sobre o vidro. 
 

30. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 
 
 
 

a) Pavilhão de exposições internacionais. 
b) Aeroclube. 
c) Área de treinamento militar. 
d) Aeroporto. 

 

31. Leia atentamente o dispositivo 143 do Código de Trânsito 
Brasileiro e preencha a lacuna com a categorias de 
habilitação respectiva. 
“Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas 
categorias de A a E, obedecendo a seguinte gradação? 
(...) 
III – Categoria _________ - Condutor de veículo 
motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso 
bruto total exceda a 3.500 Kg (Três mil e quinhentos 
quilogramas); (...)” 
a) A. 
b) B. 
c) C. 
d) D. 

 

32. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que não 
representa um fator que reduz a concentração do 
motorista: 
a) Segurar o volante com ambas as mãos. 
b) Acender cigarro dirigindo. 
c) Transportar animais soltos e desacompanhados no 

interior do veículo. 
d) Ficar muito tempo sem dormir ou dormir pouco. 

 

33. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
abaixo. 
Quando houver a placa “PARE” no sentido de direção do 
condutor, este deve  _______________________. 
a) Acelerar para passar antes de outro veículo que vem de 

qualquer sentido onde não haja placa. 
b) Buscar outros caminhos. 
c) Inverter seu sentido direção, pois quando há esta placa 

o condutor nunca poderá prosseguir no mesmo 
sentido. 

d) Parar, observar se é possível atravessar e, só aí, 
movimentar o veículo. 
 

34. Analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa correta: 
Parar o veículo sobre faixa destinada a pedestres gera o 
mesmo tipo de infração que parar o veículo sobre 
canteiros centrais e divisores de pista. 
a) A afirmação encontra-se correta, pois ambas as 

condutas geram infrações gravíssimas. 
b) A afirmação encontra-se incorreta, pois tratam-se de 

condutas que geram infrações média e não gera 
infração, respectivamente. 

c) A afirmação encontra-se correta, pois ambas as 
condutas geram infrações leves. 

d) A afirmação encontra-se incorreta, pois tratam-se de 
condutas que geram infrações grave e leve, 
respectivamente. 

 

35. Qual das sinalizações de trânsito abaixo é uma placa de 
Advertência? 
a)  

 
 
 

b)  
 
 
 

c)  
 
 
 

d)  
 
 

36. As lacunas se completam corretamente em: 
A _________, apesar de ter sido ________, nos ______. 
a) Dedetização – improvizada – surpriendeu. 
b) Detetização – improvisada – surpreendeu. 
c) Dedetização – improvisada – supriendeu. 
d) Dedetização – improvisada – surpreendeu 

 

37. Os substantivos compostos couve-flor e caneta-tinteiro 
estão devidamente flexionados em: 
a) Couves-flores e canetas-tinteiro. 
b) Couves-flor e canetas-tinteiros. 
c) Couve-flores e caneta-tinteiros. 
d) Couves-flores e caneta-tinteiros. 

 

38. Assinale a alternativa em que o pronome foi empregado 
corretamente: 
a) As receitas do bolo estão na minha mesa para mim 

fazer.  
b) Vossa Senhoria quer que eu trague vossas 

correspondências?  
c) Só há amizade entre mim e ti. 
d) Ela irá viajará consigo amanhã.  
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39. Não viajaremos no Réveillon, visto que a situação dos 
aeroportos está caótica. Na frase ao lado, há ideia de: 
a) Finalidade. 
b) Concessão. 
c) Causa. 
d) Consequência. 

 

40. A rodoviária de Ilha Comprida permanecerá fechada. O 
termo em destaque na frase está devidamente classificado 
em: 
a) Objeto direto. 
b) Adjunto adnominal. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Predicativo do objeto. 

 

41. Aponte a alternativa em que não há duas palavras 
sinônimas: 
a) Insensato – leviano.  
b) Caricia – afago.  
c) Persuasivo – eloquente. 
d) Rorejar – fenecer.  

 

42. Indique a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas abaixo: 
O caminho _______ deveríamos passar está interditado 
pelos policiais.  
A dengue é um ____ que assusta os brasileiros.  
a) Porque – mau. 
b) Por que – mau. 
c) Por que – mal. 
d) Por quê – mal. 

 

43. Analise as proposições abaixo quanto à concordância dos 
termos: 

I. Cerca de quarenta pessoas compareceram à 
solenidade. 

II. Qual de nós entregarão o prêmio? 
III. Discute-se diariamente questões acerca do tráfego de 

drogas. 
a) I, II e III estão de acordo com as regras de concordância 

verbal. 
b) Apenas I está de acordo com as regras de concordância 

verbal. 
c) Apenas I e III estão de acordo com as regras de 

concordância verbal. 
d) Apenas III está de acordo com as regras de 

concordância verbal. 
 

44. Sobre as cidades de Veneza e Nápoles, assinale a alternativa 
correta: 
a) Ambas se localizam na Espanha. 
b) Ambas são banhadas pelo Mar Cáspio. 
c) Ambas são capitais; Veneza da Itália e Nápoles de 

Portugal. 
d) Ambas se localizam no continente europeu. 

 
 
 
 

45. A cidade de Ilha Comprida faz divisa com a cidade de: 
a) Iguape. 
b) Peruíbe. 
c) Praia Grande. 
d) Registro. 

 

46. De uma placa de madeira de 3 m por 3,5 m, o marceneiro 

separou     dela para cortar quadrados que medem 25 cm 

de lado. Com esse pedaço de chapa ele cortou exatamente: 
a) 228 quadrados. 
b) 312 quadrados. 
c) 76 quadrados. 
d) 112 quadrados. 

 

47. Do vinho de um tonel, foi vendido 8,5 daℓ e o restante foi 
embalado em 76 garrafas que comportam 750 mℓ cada. 
Quantos decalitros de vinho havia nesse total? 
a) 57.850 daℓ. 
b) 167,95 daℓ. 
c) 139,75 daℓ. 
d) 14,2 da . 

 

48. O médico receitou um remédio, mas orientou o paciente 
pra tomar 8 gotas por cada 12 kg do seu peso. Se o paciente 
pesa 72 kg ele tem que tomar: 
a) 108 gotas. 
b) 48 gotas. 
c) 78 gota. 
d) 68 gotas. 

 

49. Numa divisão, o divisor é 24, o quociente é igual a     do 

divisor e o resto é o maior possível. O dividendo é: 
a) 216. 
b) 239. 
c) 186. 
d) 139. 

 

50. Se 10 máquinas em 9 dias produzem 12.000 pregos, 9 
máquinas para produzir 60.000 pregos vão precisar de 
quantos dias? 
a) 99 dias. 
b) 25 dias. 
c) 15 dias. 
d) 50 dias. 

 




