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1) Qual o contrário decaminhar: 

A) Destruir            B) Recuar         C) Manifestar         D) Viajar 
 
2) Assinale a frase que está gramaticalmente correta, de acordo com o padrão culto da língua: 

A) Se o DETRAN não propor outra data, o exame nãoacontecerá. 

B) A nível de Brasil, a violência assusta. 

C) O governo vai estar investindo em nossos atletas. 

D) Entre eu e meu pai há uma respeitos a cumplicidade 
 
3) Qual o termo correto para designar um Juiz dedireito 

A) Vossa Eminência         B)Senhor      C) Vosso Reverendíssimo       D) Meritíssimo Juiz 
 

4) Assinale qual alternativa apresenta o sentidofigurado. 

A) Sua vizinha é umajararaca. 

B) Jararaca é uma espécie decobra. 

C) O trem vai e vem 

D) Daniel e Gabriel são irmãos 

5) Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras ninguém, saudável e sistema são 
RESPECTIVAMENTE: 

A) Paroxítona, paroxítona, oxítona. 
B) Paroxítona, proparoxítona, paroxítona. 
C) Oxítona, paroxítona, paroxítona. 
D) Oxítona, paroxítona, oxítona.. 

 
6) Qual palavra está escrita errada de acordo com a ortografia: 

A) cidadãos       B) abilitação        C) mecânico       D) multidão 
 
7) Qual dos provérbios abaixo tem sentido de cooperação: 
A) Uma andorinha só não faz verãoB) Nem tudo que reluz é ouro 
C) Quem semeia ventos, colhe tempestadesD) Quem não tem cão caça com gato. 
 
8) Leia a frase a seguir e marque qual figura de linguagem está presente: “Eu já lhe disse um bilhão 

de vezes para não exagerar quando falar!” 
A) comparação           B) hipérbole ou exagero           C) ironia           D ) prosopopeia 
 
9) Na frase; AMOR FRATERNAL, qual o sentido da frase: 

A) Amor entre irmãos      B) amor de pai pra filho       C) amor entre amigos        D) amor de avós 
 
10) ) Qual verbo está na conjugação no pretérito perfeito do indicativo: 

      A) eu falaria       B) vós estudastesC) eu compro       D) eles dividirão 
 

 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) No Art. 60 e anexo I do CTB– Código de Trânsito Brasileiro. As vias urbanas classificam-se em: 
A) Rodovias e estradas. 
B) Vias rurais pavimentadas. 
C) Ruas, avenidas, calçadas e canteiros. 
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D)Vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e viaslocais. 
 
12)Em rodovias pavimentadas e não sinalizadas o limite máximo de velocidade para caminhões é de: 

A) 110km/h.            B) 90Km/h.              C) 80Km/h.            D)60Km/h. 

13)Quanto ao uso do extintor de incêndio,assinale a alternativa incorreta: 
A) Aproximar-se cuidadosamente do foco do incêndio, de costas para o vento. 
B) Romper o lacre, apertar o gatilho e dirigir o jato para a base do fogo, movimentando em forma de 

leque. 
C) Atenção: a carga do extintor de veículos é suficiente apenas para princípios de incêndio. 
D) Use o extintor na posição horizontal, nunca na posição vertical ou de cabeça para baixo. 

 

14)Em um acidente de trânsito,a vítima que apresentar prioridade em receber os primeiros socorro sé 
a que: 

A) Apresentar diversas fraturas.                     B) Estiver respirando com muita dificuldade. 
C) Estiver sangrando muito.                          D) Gritar comdor. 

 
15) Qual a velocidade máxima permitida nas VIAS COLETORAS de acordo com o CBT: 
A) 40 km/h           B) 60 km/h            C) 80km/h             D) 30 Km/h 
 

16) Sabe-se que a poluição é um dos grandes desafios da atualidade, e a emissão de gases pelos 
veículos são grandes vilões nesse processo. Sobre isso, qual alternativa de combustível é menos 
poluente? 

A) Álcool.         B) Biodiesel.         C) Gás natural veicular (GNV).         D)Hidrogênio elétrico. 
 

17)Conforme o art. 162, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo com Carteira Nacional 
de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo, o 
condutor comete uma infração de natureza: 

A) Gravíssima          B)Média           C) Grave           D) Leve 
 
18) Compõem o sistema de ignição,EXCETO: 
A) Bateria.       B) Pivô de Suspensão.         C) Distribuidor.           D) Cabos devela. 
 
 
19) A regra é de que o extintor de incêndio terá validade de quanto tempo, contado a partir da data 
de sua fabricação, para micro-ônibus, ônibus e veículos de transporte de cargas inflamáveis líquidas 
ou gasosas? 
A) Um ano.       B)Dois anos.  C)Três anos.       D) Cinco anos. 
 
20) O que não se deve fazer  para  evitar incêndios: 
A) Não jogar pontas de cigarro pela janela, nem as deixar sobre armários, mesas, prateleiras. 
B) Cobrir fios elétricos com tapete. 
C) Respeitar as proibições de fumar e acender fósforos em locais sinalizados. 
D) Evitar o acúmulo de lixo em locais nãoapropriados. 

 
 

 


