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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

QUESTÃO 02

LÍNGUA PORTUGUESA

O recurso que corresponde à estratégia de construção do
texto é, principalmente(o) (a)
a)
b)
c)
d)

emprego de coloquialismo e clichês.
uso de citações.
apresentação de argumentos.
análise de dados da realidade.

QUESTÃO 03
A respeito do gênero do texto, pode-se afirmar que se trata de um texto
a) descritivo, cujo objetivo e (acentuar o e) o de pormenorizar detalhes.
b) dissertativo, pois assemelha-se ao artigo de opinião,
acrescentando valores acerca do assunto discutido.
c) predominantemente narrativo, pois narra fatos ocorridos em um contexto temporal.
d) dissertativo/ descritivo, uma vez que apresenta tese e
há detalhamento nas ideias apresentadas.

Numa feira de agropecuária, um fazendeiro do Mato
Grosso do Sul encontrou-se com um Fazendeiro do estado do Tocantins.
O Fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou:
- Cumpadre! Se o senhor não se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?
O Fazendeiro do Tocantins respondeu:
- Oia, cumpadre! Acho que deve di dar uns quatrocentos hectare é piquinina! E a sua?
Como o fazendeiro do Mato Grosso do Sul era do tipo
meio arrogante e cheio de mania de grandeza ele foi logo
esnobando o outro fazendeiro dizendo:
- Cumpadre! O senhor sabe que eu nunca me interessei de contá eu só sei que eu saio de manhã bem cedinho
e quando é meio dia eu ainda nem cheguei na metade da
propriedade.
- Eu sei cumpadre!... Eu sei! No começo eu também
andava de carroça... Squenta não!... Guenta firme cumpadre! Tenho certeza que tudo vai melhorar!

QUESTÃO 04
Com relação ao texto, analise como VERDADEIRA (V) ou
FALSA (F) cada uma destas assertivas.
(
(
(

Edilson Rodrigues Silva
http://recantodacronica.blogspot.com

(

QUESTÃO 01
Com base no texto lido, é possível afirmar que EXCETO:
a)
b)
c)
d)

) A variedade linguística pode ser identificada como
geográfica.
) O uso da linguagem rural entre os personagens somente pode ser entendida entre eles.
) A coloquialidade do fazendeiro do Tocantins diferencia o uso de linguagem do fazendeiro do Mato
Grosso do Sul.
) A escrita do texto demonstra reprodução da linguagem oral.

Marque a opção CORRETA, na ordem de cima para baixo:

a falta do título não dificultou a proposta do tema.
a proposta textual foi embasada em fatos do cotidiano.
os personagens são de uma área rural.
não ao houve contextualização para o desenvolvimento das ideias.

a)
b)
c)
d)
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(V) (F) (F) (F).
(V) (F) ( F) (V).
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 09

O objetivo do autor do texto foi o de

Na frase: “No começo eu também andava de carroça...
Squenta não!... Guenta firme cumpadre! Tenho certeza
que tudo vai melhorar! Cumpadre!” O termo “também”
atribui a idéia de

a) apresentar dois personagens de estados brasileiros
diferentes.
b) demonstrar as dificuldades da língua portuguesa em
variadas circunstâncias.
c) discutir sobre os veículos de transporte e as diferenças entre eles.
d) apontar que, por meio da humildade, pode-se vencer
a arrogância do poder.

a)
b)
c)
d)

condição.
explicação.
conclusão.
adição.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 06
Constitui a principal estratégia de persuasão no texto:

Marque a CORRETA forma de linguagem, segundo a norma padrão:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Preconceito.
Ironia.
Fugacidade.
Humor.

QUESTÃO 07

“Tenho certeza para que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza com que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza de que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza em que tudo vai melhorar!”.

QUESTÃO 11

Leia e analise os fragmentos:

O provérbio que melhor traduz as idéias do texto é:

“- O senhor sabe que eu nunca me interessei de contá
eu só sei que eu saio de manhã bem cedinho e quando
é meio dia eu ainda nem cheguei na metade da propriedade.
- Eu sei cumpadre!... Eu sei! No começo eu também andava de carroça... Squenta não!... Guenta firme cumpadre!
Tenho certeza que tudo vai melhorar!
Cumpadre!”

a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 12
Baseando-se na pontuação do texto, leia e analise as assertivas abaixo:

Pode-se inferir que o termo carroca, no contexto, imprime
uma leitura de caráter
a)
b)
c)
d)

I.

Os sinais de reticencias em: “Eu sei cumpadre!... Eu
sei!” indicam que a ideia anterior foi interrompida, para
se completer, posteriormente.
II. O uso dos dois pontos em: “O Fazendeiro do Mato
Grosso do Sul perguntou:” representam que um dialogo se inicia.
III. O travessao na frase: “- Cumpadre! Se o senhor não
se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?” justifica-se pela marca da fala de um emissor.

ambíguo.
objetivo.
implícito.
superficial.

QUESTÃO 08
A frase: “Tenho certeza que tudo vai melhorar! Cumpadre!” pode ser considerada uma confirmação, para que o
discurso do fazendeiro do Tocantins se finalizasse como
a)
b)
c)
d)

“Quem tem boca vai a Roma”.
“Os humildes serão exaltados”.
“Mais vale uma pássaro na mão que dois voando”.
“Olho por olho; dente por dente”.

Marque a resposta CORRETA:

ideológico.
efêmero.
grosseiro.
descontextualizado.

a)
b)
c)
d)
4

As assertivas I, II e III são verdadeiras.
Apenas a assertiva II é falsa.
Apenas a assertiva III é verdadeira.
As assertivas I, II e III são falsas.
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QUESTÃO 13
Leia e analise o fragmento abaixo:
“Numa feira de agropecuária, um fazendeiro do Mato Grosso do Sul encontrou-se com um Fazendeiro do estado do Tocantins.
O Fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou:
- Cumpadre! Se o senhor não se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?
O Fazendeiro do Tocantins respondeu:”
Os verbos: “encontrou”; “perguntou”; “respondeu” demonstram um tempo
a)
b)
c)
d)

presente, em que as ações estão acontecendo.
futuro do pretérito, pois as idéias não foram finalizadas.
passado perfeito, cujas ações foram finalizadas.
hipotético, porque as idéias ainda serão apresentadas.

QUESTÃO 14
As questões 14 e 15 referem-se à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:

Pode-se inferir que as palavras “gato” e “cachorro” estão usadas em um sentido:
a)
b)
c)
d)

pleonástico.
metafórico.
metonímico.
hiperbólico.

QUESTÃO 15
O contexto temático da charge refere-se
a)
b)
c)
d)

ao início da vida.
ao término de um namoro.
as brigas entre casais.
ao relacionamento entre casais.
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QUESTÃO 19

Conhecimentos Específicos

Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

QUESTÃO 16

a) Aplicar as penalidades de advertência por escrito e
multa, por infrações de circulação, estacionamento e
parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar.
b) Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro
e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente.
c) Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades;
d) Assegurar a livre circulação nas rodovias federais,
podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de
medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento das
normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações
não autorizadas;

Compõem o SNT (Sistema Nacional de Trânsito) os órgãos e entidades abaixo, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.
CETRAN – Conselho Estadual de Trânsito.
Polícia Rodoviária Federal.
ANATRAN – Agência Nacional de Trânsito.

QUESTÃO 17
Marque a alternativa CORRETA. O órgão máximo executivo de trânsito da União é o:
a)
b)
c)
d)

CONTRANDIFE.
DNIT.
DENATRAN.
CONTRAN.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 20

Leia com atenção as afirmativas abaixo, de acordo com
as Competências dos órgãos e entidades que compõem
o SNT – Sistema Nacional de Trânsito:

Leia, com atenção, as afirmativas abaixo.
I.

A operação de carga e descarga de mercadorias, bem
como o embarque e o desembarque de passageiros
serão regulamentados pelo órgão ou entidade com
circunscrição sobre a via e são considerados estacionamentos.
II. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas estradas será de 60 Km/h.
III. Via Coletora é aquela caracterizada por interseções
em nível, geralmente controlada por semáforo, com
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões
da cidade.
IV. Usar buzina entre as vinte e duas e às seis horas,
constitui infração leve, sendo atribuídos ao condutor
03 pontos em seu prontuário.

I.

Dentre outras competências, compete ao CONTRAN:
criar Câmaras Temáticas;
II. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da
União: estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e
licenciamento de veículos;
III. Compete às JARI – Juntas Administrativas de Recursos de Infrações: coletar dados estatísticos e elaborar
estudos sobre os acidentes e suas causas;
IV. Compete aos órgãos executivos de trânsito dos Municípios: 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.

Marque a alternativa correta:

Marque a alternativa correta:

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) As afirmativas I e IV estão corretas e as afirmativas II
e III estão incorretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) As afirmativas I e IV estão corretas e as afirmativas II
e III estão incorretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Apenas a afirmativa I está correta.
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QUESTÃO 21

Marque a alternativa correta:

Com relação a ultrapassagem, assinale a alternativa
CORRETA:

a)
b)
c)
d)

a) ULTRAPASSAGEM: movimento de passar à frente de
outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em
menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem.
b) ULTRAPASSAGEM: movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido,
em menor velocidade, mas em faixas distintas da via.
c) ULTRAPASSAGEM: movimento de inversão total de
sentido da direção original de veículos.
d) ULTRAPASSAGEM: passagem de um veículo de uma
faixa demarcada para outra.

Somente a afirmativa I é falsa.
As afirmativas I e III são verdadeiras a II é falsa.
Apenas a afirmativa III é verdadeira.
As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 25
Marque (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as
Falsas.

(

)

(

)

(

)

A placa A14 é uma sinalização de advertência e indica “SEMAFORO À FRENTE”.

(

)

A placa R33 é uma sinalização de regulamentação e indica “SENTIDO DE CIRCULAÇÃO
NA ROTATÓRIA”.

(

)

A placa R24a é uma sinalização de regulamentação e indica “PASSAGEM OBRIGATÓRIA”.

QUESTÃO 22
Marque a alternativa INCORRETA:
a) Entende-se por deslocamento lateral a transposição
de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.
b) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz alta, durante o dia e a noite nos túneis desprovidos de iluminação pública, bem como, nas vias
iluminadas, exceto ao cruzar com outro veículo.
c) Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo
órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será
permitida a circulação de bicicletas nos passeios.
d) O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre
do lado da calçada, exceto para o condutor.
QUESTÃO 23

A placa R1 é uma sinalização de advertência e indica “PARADA OBRIGATÓRIA À FRENTE”.
A placa R2 significa “ALFÂNDEGA”.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:

O significado de CAMIONETA é:
a) Veículo destinado ao transporte de carga com peso
bruto total de até 3,5 toneladas.
b) Veículo misto destinado ao transporte de passageiros
e carga no mesmo compartimento.
c) Veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar
outro veículo.
d) Veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até 8 pessoas, inclusive
o condutor.

a)
b)
c)
d)

V, F, F, F, V.
F, F, V, V, F.
V, F, V, V, V.
F, F, V, V, V.

QUESTÃO 26
Marque a alternativa INCORRETA. O recolhimento do
Certificado de Registro e Licenciamento Anual do Veículo dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos no
C.T. B, sempre quando:

QUESTÃO 24
Leia e analise com atenção, as afirmativas abaixo.
I.

A sinalização de regulamentação tem por finalidade
alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza.
II. A sinalização de advertência tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias.
III. As mensagens da sinalização de regulamentação são
imperativas e o desrespeito a elas constitui infração
de trânsito.

a) Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração.
b) Se o prazo de licenciamento estiver vencido.
c) No caso de remoção do veículo, se a irregularidade
não puder ser sanada no local.
d) No caso de infração em que seja aplicável a penalidade de apreensão do veículo, o agente de trânsito
deverá, desde logo, adotar a medida administrativa de
recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual.
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III. São penalidades definidas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro):
•
Cassação da Permissão para Dirigir.
•
Multa.
•
Suspensão do direito de dirigir.
•
Apreensão do veículo.
•
Advertência por escrito.
•
Cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
IV. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e
será efetuado às expensas do proprietário do veículo,
sem prejuízo da multa aplicável.

QUESTÃO 27
Coloque (V) para a afirmativa VERDADEIRA e (F) para a
afirmativa FALSA.
(

(

(

(

) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, terá preferência
sobre os demais veículos e pedestres que por ela
estejam transitando.
) Nas rodovias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação retorno deverão ser
feitas nos locais apropriados e, onde estes não
existirem, o condutor deverá aguardar no centro da
pista, à esquerda, para cruzar a pista com segurança.
) Os veículos destinados a socorro de incêndio
e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e
operação de trânsito e as ambulâncias, além de
prioridade de trânsito, gozam de livre circulação,
estacionamento e parada, quando em serviço de
urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação
vermelha intermitente.
) Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no CTB (Código de trânsito Brasileiro),
em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos
menores, os motorizados pelos não motorizados e,
juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) As afirmativas I e IV estão corretas e as afirmativas II
e III estão incorretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 29
Compete aos órgãos executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, implantar, manter e
operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Os semáforos fazem parte
desses dispositivos e equipamentos de controle viário.
Mediante essa afirmação e considerando a situação hipotética a seguir. Marque a alternativa correta:

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

V, F, V e V.
V, V, F e F.
F, F, V e V.
F, F, V e F.

Durante a realização de uma operação de trânsito, foi verificado que o semáforo de um determinado cruzamento funcionava normalmente, porém o cruzamento estava
sendo fechado constantemente, veículos estavam parados na área de cruzamento das vias, prejudicando a circulação de outros veículos. Dois agentes deslocaram-se
até o cruzamento e iniciaram a atuação utilizando-se de
gestos e sons por apito, garantindo a passagem de veículos e pedestres.

QUESTÃO 28
Leia e analise com atenção as afirmativas abaixo.
I.

Somente a autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e dentro de sua circunscrição poderá
adotar a medida administrativa de recolhimento de
animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa
de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos
seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos.
II. A cada infração cometida são computados os seguintes pontos:
•
Gravíssima – sete pontos.
•
Grave – cinco pontos.
•
Média – três pontos.
•
Leve – dois pontos.

a) Os agentes agiram de forma correta, pois as ordens
do agente de trânsito prevalecem sobre as indicações
do semáforo.
b) Os agentes agiram de forma errada, pois as indicações do semáforo prevalecem sobre as ordens do
agente de trânsito.
c) Os agentes agiram de forma errada, pois o semáforo
estava funcionando e os motoristas estavam corretos.
d) Os agentes agiram de forma correta, porém eles não
deveriam atuar porque não tem poderes para tal atividade.
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QUESTÃO 30
Relacione os números com as afirmativas abaixo a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(
(
(

(

(

(

Autoridade de Trânsito.
Gestos de agentes.
Regulamentação da Via.
Agente da Autoridade de Trânsito.
Estacionamento.
Calçada.
) Imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros.
) Dirigente máximo de órgão ou entidade executivo
integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada.
) Parte da via, normalmente segregada e em nível
diferente, não destinada à circulação de veículos,
reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.
) Implantação de sinalização de regulamentação
pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido
de direção, tipo de estacionamento, horários e dias.
) Pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela
Autoridade de Trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.
) Movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos agentes de autoridade de trânsito nas vias, para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens,
sobrepondo-se ou completando outra sinalização
ou norma constante do CTB (Código de Trânsito
Brasileiro).

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

1, 3, 5, 6, 2, 4.
5, 1, 6, 3, 4, 2.
5, 1, 6, 4, 2, 3.
5, 4, 6, 2, 3, 1.
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