
Texto 1 para a questão de Nº 01: Quadrinho do Wood e Stock 

1. Considerando o texto 1, marque a única alternativa correta: 

(A) As separações silábicas apresentadas na tirinha estão em desacordo com as normas da Língua Portuguesa. 
(B) Entre as palavras “guerras” e “solidão”,  a utilização da vírgula é facultativa. 
(C) A forma como foi escrita a fala do último quadrinho demonstra que a personagem não está surpresa com o que 
vê.
(D) A tirinha é iniciada por um verbo no gerúndio para indicar uma ação que está sendo realizada pela 
personagem.
(E) O uso do sinal de reticências no final do segundo balão tem o mesmo sentido que o uso dos dois pontos no 
terceiro balão. 

Texto 2 para as questões 2 e 3: Ingredientes, de Sérgio Tross 

Uma porta que se abre. 
Um homem que ergue o braço, o dedo. 
Um dedo que se move. 
Uma luz que se acende. 

Um passo que é dado. 
Um silêncio que estala. 
Um gemido que se ouve. 
Uma voz que resmunga. 

Um rosto de mulher que se oculta na cama. 
Um rosto de homem que se revela no hálito. 

Uma interrogatório que incomoda, feminina. 
Uma resposta que não satisfaz, masculina. 
Uma interrogatório que se repete, feminina. 
Uma resposta que agride, masculina. 
Um palavrão que desabafa, feminino. 
Um tapa que estala, masculino. 
Um grito de dor, feminino. 
Um bocejo, masculino. 

Eis a receita. E o conto. 

2. Considerando o texto 2, analise as opções e marque a que estiver incorreta: 

(A) O texto apresenta duas personagens que poderiam ser representadas pelos pronomes pessoais do caso reto, 
na terceira pessoa do singular. 
(B) O tema do texto aborda aspectos de uma relação problemática e violenta, aparentemente, de um casal. 
(C) O décimo verso deixa implícita a verdadeira causa da violência demonstrada no texto. 
(D) A ação da mulher de ocultar seu rosto na cama demonstra todo o seu medo e receio diante da situação que 
começa a se instalar. 
(E) Pelo texto é possível compreender que o questionamento masculino não foi bem compreendido pela mulher, e, 
por isso, o homem reage com violência. 

3. Tendo como base o texto 2 “Ingredientes”, marque a única alternativa incorreta: 

(A) As pessoas retratadas na história são apresentadas de forma a não destacar suas identidades, mas sim seus 
comportamentos.
(B) Os substantivos presentes nos versos 6, 7 e 8 pertencem ao mesmo gênero. 
(C) A estrutura textual apresentada, com a enumeração e a seqüência de substantivos, assemelha-se a estrutura 
de uma receita. 
(D) No segundo verso, a seqüência de ações apresentadas pela personagem, apesar de parecer decrescente, é 
justificada pela ação que finaliza a estrofe. 
(E) No texto, os versos 6, 7 e 8 apresentam uma seqüência de substantivos que antecedem o encontro do homem 
e da mulher. 

Texto 3 para as questões 4 e 5: Violência contra a mulher: Estado não oferece proteção a mulheres vítimas 
de violência, por Julliana Araújo 

Segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo, com sede em São Paulo, a cada 15 segundos uma mulher é 
espancada no Brasil e, a cada 12 segundos, uma é vítima de ameaça. Por que então, a cada minuto não são 
registradas, no mínimo, seis ocorrências nas delegacias de polícia? Por uma verdade cruel: ainda há, no país, uma 
grande omissão diante dos casos de violência contra a mulher. E o pior: muitas vezes por parte da própria vítima.   






Existe, ainda, um outro agravante, quando o assunto é a violência contra a mulher. Pela legislação vigente, os 
casos, em sua maior parte, são julgados nos Juizados Especiais Criminais com base na Lei Nº 9.099. Essa lei foi 
criada para “desafogar” as varas penais no Brasil trazendo um rito mais rápido e com penas mais brandas para os 
chamados crimes com pequeno potencial ofensivo. “Já houve casos onde o marido quebrou os dentes da mulher e 
teve como punição o pagamento de uma cesta básica”, afirma a advogada e integrante do Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher, Sônia Rabello. 
O Relatório Nacional Brasileiro, considerado o primeiro levantamento sobre a situação da mulher no país, mostra 
que muitas vezes, o réu - agressor - paga uma ínfima pena de multa, como cesta básica, para uma instituição de 
caridade ou a prestação de um dia de serviço à comunidade, como punição ao seu delito, ficando livre e sem 
antecedentes criminais. 

4. Sobre o texto 3 “Violência contra a mulher”, assinale a afirmativa incorreta: 

(A) O pouco rigor na punição de homens que cometem violência doméstica acentua a prática desse tipo de 
violência.
(B) A Lei Nº 9.099 foi criada para facilitar o trabalho jurídico, dada a incidência desse tipo de crime, contudo, 
motivou, ainda que indiretamente, um aumento nos casos por abrandar a punição do culpados. 
(C) O principal agravante para o enorme índice de mulheres espancadas é a total conivência dessas, que não 
acusam seus agressores. 
(D) O vocábulo “ínfima” (linha 12) destaca o menosprezo com que são tratados os casos de violência contra a 
mulher.
(E) O nome “crimes com pequeno potencial ofensivo” não deveria ser aplicado a crimes contra a mulher, uma vez 
que esses costumam deixar marcas muito mais profundas e duradouras do que aparentam. 

5. Sobre o tema do texto 3 “Violência contra a mulher”, analise as afirmativas e marque a que estiver incorreta: 

(A) Pelos números apresentados no texto, deduzimos que a violência contra a mulher é um problema, que não 
tende a crescer. 
(B) O texto nos mostra que, indiretamente, o Estado é co-responsável por essa situação. 
(C) Tanto o texto em questão, quanto o texto “Ingredientes” abordam a mesma temática. 
(D) Pelo contexto em que se inserem, réu e agressor são sinônimos. 
(E) Pelo seu comportamento no texto “Ingredientes”, a personagem feminina estaria associada a algumas das 
mulheres mencionadas no texto em análise, uma vez que ela não manifesta uma atitude punitiva contra seu 
agressor.

O comportamento de crianças e adolescentes é sempre inesperado e surpreendente. Leia as tirinhas (Texto 4) a 
seguir para responder as questões 5 e 6: 






5. Sobre das tirinhas (texto 4), marque a única alternativa incorreta: 

(A) Se alterássemos o trecho “...tivesse mais um pacote...” – tirinha 2, para “houvessem mais pacotes”, a 
concordância do trecho estaria correta. 
(B) A divisão feita pela garota na tirinha 2 foi baseada apenas na sua própria satisfação. 
(C) Na tirinha 1, o comportamento da amiga de Mafalda é inesperado, pois demonstra que ela ficou feliz com algo 
que chateou sua amiga. 
(D) A expressão “chocolate quente” não apresenta uma escrita para o feminino. 
(E) A tirinha 2 mostra que até mesmo crianças podem ser desiguais em suas divisões. 

6. Analise as tirinhas 1 e 2 (texto 4) e marque a única alternativa correta: 

(A) As palavras “lapso” e “facial” – tirinha 1 - apresentam a mesma quantidade de sílabas. 
(B) A expressão “só um mesmo” reforça a afirmação feita pelo  garoto na tirinha 2. 
(C) O segundo ponto de exclamação, empregado na tirinha 2 – quarto balão, poderia ser substituído por um ponto 
de interrogação, sem mudar o sentido do texto. 
(D) Os vocábulos “mas” e “mais”, tirinha 2, possuem o mesmo significado, portanto um substitui o outro, sem 
alteração no sentido. 
(E) A expressão “lapso facial” – tirinha 1 - foi utilizada em sentido conotativo, pois seu real significado foge ao 
contexto em que se insere. 

A partir da leitura do texto 5, Não faz muito..., de Marcelo Canellas, responda às questões de 7 a 9: 
Não faz muito...

...que a gente calçava conga ou quichute. Refri era só em garrafa de vidro. Casco de um litro trazia no rótulo: 
“Tamanho Família”. Brincadeira era jogar pião, bola de meia e bolita. Às devas ou às brincas. A televisão era um 
trambolho enorme que acendia devagar, com um ponto luminoso aparecendo primeiro no centro do vídeo para só 
depois se expandir numa imagem em preto e branco. E aí, acoplava-se uma tela transparente e rajada de cores 
primárias em gradação, artifício para dar a impressão de que tínhamos TV colorida. E o que tinha pra ver era o 
Toppo Giggio. Corretivo de pirralho era chinelo na bunda. É, a gente apanhava. Hoje botam os moleques de 
castigo e pronto.
Telefone a gente punha ou tirava do gancho. E discava, porque em vez de teclas, tinha disco. E por falar em disco, 
o que rodava na eletrola era bolacha de vinil. O que se ouvia era o Roberto Carlos cantando: “E que tudo mais vá 
pro inferno!” ou “A Banda”, do Chico, ou “Alegria, Alegria”, do Caetano. O rádio tinha ondas curtas e ondas médias, 
de amplitude modulada, avô da FM. E, de noite, as estações da Argentina entupiam o dial com boleros e tangos.  
O leite, entregavam na porta de casa naquelas garrafinhas arredondadas. O pão francês de 50 gramas não existia. 
O que o padeiro fazia era aquela bisnaga enorme de meio quilo que a gente chamava de pão d'água.
O carroceiro aparecia dia sim, dia não, anunciando o pregão da sua quitanda volante: “Olha a melancia, olha o 
tomate, olha a bergamota, olha a moranga!”
Computador, a gente ouvia dizer que tinha um na universidade, trazido de São Paulo em cima de uma carreta de 
oito eixos, de tão pesado que era. Não, não se amarrava cachorro com lingüiça porque tudo isso aconteceu há 
pouco mais de 30 anos. Frenético século XX cuja velocidade alucinante transforma todos os trintões em 
dinossauros dos costumes! E faz os adolescentes de hoje nos olharem desconfiados diante da revelação 
inacreditável: sim, era possível viver sem telefone celular... 

7. No texto 5, o autor: 

(A) revolta-se contra as evoluções tecnológicas. 
(B) não consegue adaptar-se às mudanças do século XX. 
(C) se sente um dinossauro dos costumes. 
(D) é um adolescente que não sabe nada sobre trintões. 
(E) acha que ninguém pode viver sem um celular. 

8. Infere-se do texto 5 que as mudanças: 

(A) aconteceram lentamente, de forma que nos acostumássemos a elas. 
(B) foram frenéticas, ou seja, mínimas. 
(C) são inúmeras, mas num ritmo moderado. 
(D) interferiram pouco em nossas vidas, apesar da rapidez com que aconteceram. 
(E) foram rápidas e radicais. 

9. As reticências que iniciam o texto 5 indicam que: 

(A) a frase inicial dá continuidade ao título, destacando o aspecto temporal. 
(B) havia um texto anterior que foi omitido. 
(C) há um certo suspense em relação ao que se vai afirmar. 
(D) o autor não sabe pontuar com correção. 
(E) podem-se evitar repetições desnecessárias. 






Leia o poema de Carlos Drummond de Andrade, As sem-razões do amor (texto 6), para responder às questões 
11 e 12:

As sem-razões do amor

Eu te amo porque te amo, 
Não precisas ser amante, 
e nem sempre sabes sê-lo. 
Eu te amo porque te amo. 
Amor é estado de graça 
e com amor não se paga. 

Amor é dado de graça, 
é semeado no vento, 
na cachoeira, no eclipse. 
Amor foge a dicionários 
e a regulamentos vários. 

Eu te amo porque não amo 
bastante ou demais a mim. 
Porque amor não se troca, 
não se conjuga nem se ama. 
Porque amor é amor a nada, 
feliz e forte em si mesmo. 

Amor é primo da morte, 
e da morte vencedor, 
por mais que o matem (e matam) 
a cada instante de amor. 

11. No título do poema (texto 6), Drummond: 

(A) antecipa a idéia central do poema. 
(B) anuncia sua limitação em explicar o amor. 
(C) nos convida a amar, mesmo que este nos cause dor. 
(D) reconhece a necessidade de amar incondicionalmente. 
(E) busca um sentido para amar. 

12. Observe os períodos abaixo e escolha a alternativa correta no que diz respeito à relação de sentido que os 
termos destacados expressam, respectivamente: 

I – “Eu te amo porque te amo.” 
II – “...não se conjuga, nem se ama.” 
III – “Eu te amo porque não amo/ bastante ou demais a mim.” 

(A) explicação, adição, excludência. 
(B) conclusão, oposição, alternância. 
(C) explicação, oposição, excludência. 
(D) conclusão, adição, alternância. 
(E) explicação, adição, alternância

13. Paulo recebe um salário de R$ 720,00. Sua mulher, Cristina recebe 1/3 a menos. Qual o salário de Cristina

(A) R$ 240,00 
(B) R$ 480,00 
(C) R$ 430,00 
(D) R$ 320,00 
(E) R$ 450,00 

14. A soma das medidas de dois ângulos adjacentes é 120o. Sabendo que a medida de um deles é o triplo da 
metade da medida do outro, menos 40o, qual a medida do maior ângulo

(A) 20o

(B) 40o   
(C) 64o

(D)   100o

(E)   120o

Em uma repartição pública existem 16 funcionários, distribuídos nas seguintes funções: 01 encarregado, 04 
técnicos administrativos, 07 auxiliares administrativos e 04 auxiliares de serviços gerais. Sabendo o encarregado 
tem uma gratificação 47 % a mais do que os auxiliares administrativos, e 63 % a mais do que os auxiliares de 
serviços gerais e que os técnicos administrativos tem salário de R$ 850,00 e o encarregado de R$ 1.300,00, 
responda as questões de 15 e 16. 

15. Qual o percentual de diferença entre o salário do técnico administrativo e do auxiliar administrativo

(A) 20,5% 
(B) 23,37% 
(C) 23,56% 
(D) 27,89% 
(E) 32% 






16. Qual a soma dos salários dos auxiliares administrativos

(A) R$ 4.823,00 
(B) R$ 5.950,00 
(C) R$ 3.400,00 
(D) R$ 3.360,00 
(E) R$ 2.756,00 

17. Um campo de futebol mede 105 m de comprimento por 70 m de largura. Resolveu-se cobrir o campo com 
novas placas de grama. Entretanto, cada placa só cobre uma área de 3,50m2. Quantas destas placas serão 
usadas para cobrir todo o campo

(A) 2.000 
(B) 2.100 
(C) 2.300 
(D) 2.400 
(E) 2.500 

18. Numa cidade, cada indústria que se instala recebe benefícios fiscais, desde que o número de empregados 
residentes nessa cidade seja sempre maior que o número de empregados vindos de outras cidades. Sabendo, que 
numa certa indústria, 20 empregados residem nas cidades vizinhas e sendo x o número de empregados, que 
residem na própria cidade, qual é a inequação que satisfaz a condição de a indústria receber os benefícios fiscais

(A) x < 20 
(B) x  20 
(C)    x > 20 
(D)    x  20 
(E)    Nenhum das alternativas acima está correta. 

19. As principais avenidas do Plano Diretor de Palmas são: 

(A) Getúlio Vargas e Teotônio Segurado. 
(B) Juscelino Kubistcheck e Teotônio Segurado. 
(C) Juscelino Kubistcheck e Getúlio Vargas. 
(D) Juscelino Kubistcheck e Coluna Prestes. 
(E) Nenhuma das respostas acima. 

20. A cidade de Palmas tem como símbolo uma flor, a saber: 

(A) Margarida 
(B) Arco-íris. 
(C) Bromélia. 
(D) Girassol. 
(E) Nenhuma das respostas acima. 

21. A cidade de Palmas está localizada entre: 

(A) as serras do Carmo e Lajeado e lago da Usina Hidrelétrica de Lajeado (Usina Hidrelétrica Luis Eduardo 
Magalhães).
(B) a Serra do Estrondo e o lago da Usina Hidrelética de Serra da Mesa. 
(C) a Serra do Mar e o lago da Usina Hidrelétrica de Itaipu. 
(D) a serra do Porto e o lago da Usina Hidrelétrica de Palmas. 
(E) o rio Tocantins, Gurupí e Porto Nacional. 

22. A ponte que liga a cidade de Palmas a Paraíso chama-se: 

(A) Ponte da Harmonia Presidente Fernando Collor de Mello. 
(B) Ponte da Paz Presidente Getúlio Vargas. 
(C) Ponte da Integração e da Amizade Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
(D) Ponte da Democracia Presidente José Sarney. 
(E) Nenhuma das respostas acima. 

23. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Depois opte pela resposta certa. 

(   ) I - Dom Celso Pereira de Almeida celebrou a primeira missa na Capital. 
(   ) II - O local onde hoje é Palmas era a Fazenda Sussuapara (Suçuapara). 
(   ) III - A transferência oficial da Capital, de Miracema para Palmas, aconteceu em 1º de janeiro de 1990. 
(   ) IV - O Palácio Araguaia é a sede do poder executivo Estadual, seus arcos, uma referência histórica a igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, em Natividade. 
(   ) V - Na Praça dos Girassóis localiza-se o Marco do Centro Geodésico do Brasil. 






(A) Somente a afirmativa I é falsa. 
(B) As afirmativas II, IV, V são falsas. 
(C) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras. 
(D) Somente as afirmativas I, II e III e V são verdadeiras. 
(E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

24. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Depois opte pela resposta certa. 

(   ) I – Palmas é uma cidade planejada, localizada no centro do Estado de Goiás. 
(   ) II - À margem direita de Palmas está o Rio  Tocantins. 
(  ) III - Palmas possui traçado moderno e arrojado, com largas avenidas, diversas áreas verdes, quadras 
poliesportivas e um forte potencial para o turismo. 
(   ) IV - Palmas é considerada pela Sociedade Brasileira de Arborização uma das cidades mais arborizadas do 
País.
(   ) V - O clima de Palmas apresenta-se com duas estações bem definidas durante o ano: de maio a setembro, é a 
temporada de sol, e de outubro a abril, de chuvas com ventos fracos e moderados. 

(A) As afirmativas II, IV, V são falsas. 
(B) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras. 
(C) Somente a afirmativa I é falsa. 
(D) Todas são afirmativas são verdadeiras. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

25. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Depois opte pela resposta certa. 

(   ) I – O nome de Palmas presta uma homenagem à Comarca de São João da Palma, sede do primeiro 
movimento separatista da região, instalada em 1809 na barra do rio Palma com o rio Paranã. 
(   ) ÍI - O padroeiro de Palmas é São José Operário. 
(   ) III – O Palácio Araguaia abriga os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
(   ) IV - O piso da Praça dos Girassóis, bem como os cruzamentos da Avenida Teotônio Segurado, apresentam 
painéis que nos remetem às etnias indígenas do Tocantins, representadas pelos povos Apinajé, Khahô, Xerente, 
Karajá, Javaé e Xambioá. 
(   ) V – O Cruzeiro de Palmas, localizado na Praça dos Girassóis, é um monumento inaugurado em 1989, feito em 
pau-brasil retirado de uma árvore da Serra do Carmo e foi tombado em 2000. 

(A) Somente a afirmativa III é falsa. 
(B) As afirmativas II, IV, V são falsas. 
(C) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras. 
(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
(E) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras. 

26. A presidente da Fundação Cultural do Tocantins, Valquíria Rezende, anunciou no dia 16/5/2005 a reabertura 
do Palacinho que estava fechado desde o dia 6 de janeiro para reforma. “Por determinação do governador Marcelo 
Miranda iremos reabrir hoje (segunda-feira), o Palacinho - sem alterar o conteúdo, em respeito à história de Palmas 
e de todo o Tocantins”, disse. (Fonte: Jornal do Tocantins, de 17/05/2005). O nome oficial do Palacinho é: 

(A) Museu Histórico do Tocantins - Palacinho. 
(B) Museu Histórico de Palmas. 
(C) Museu Histórico de Palmas e Tocantins. 
(D) Museu Serra do Carmo. 
(E) Nenhuma das respostas acima. 

27. As vias públicas são superfícies por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a 
calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. As Vias Públicas abertas à circulação, de acordo com a sua 
utilização, são classificam-se em: 

(A) vias urbanas e vias rurais. 
(B) vias urbanas, vias rurais, vias intermediárias e rodovias. 
(C) vias urbanas, vias rurais e vias arteriais. 
(D) rodovias, estradas, ruas e avenidas. 
(E) rodovias, estradas, caminhos intramunicipais e caminhos intermunicipais. 

28. Com relação a velocidade nas Vias Públicas Urbanas, assinale a única alternativa incorreta: 

(A) A velocidade máxima em vias de trânsito rápido, quando não sinalizadas, é de 80 km/h. 
(B) A velocidade máxima em vias artérias, quando não sinalizadas, é de 60 km/h. 
(C) A velocidade máxima em vias coletoras, quando não sinalizadas, é de 40 km/h. 
(D) A velocidade máxima em vias locais, quando não sinalizadas, é de 30 km/h. 
(E) A velocidade máxima em estradas, quando não sinalizadas, é de 80 km/h. 






29. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após realização 
de obras ou manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a 
garantir as condições adequadas de segurança na circulação. A sinalização de trânsito deverá estar sempre 
posicionada de forma a torná-la perfeitamente visível e legível durante o dia e noite, em distância compatível com a 
segurança do trânsito. Com relação aos sinais de trânsito, eles são classificados: 

(A) em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito 
e do condutor. 
(B) exclusivamente em verticais, luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito. 
(C) apenas em verticais e horizontais. 
(D) em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos do agente de 
trânsito.
(E) exclusivamente em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar e luminosos. 

30. A sinalização vertical se utiliza de placas, onde o meio de comunicação (sinal)  está na posição vertical, fixado 
ao lado ou suspenso sobre a pista. Com relação às placas de sinalização, temos: 

I – A Sinalização de Regulamentação tem a finalidade de informar aos usuários as condições, proibições, 
obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui 
infração.
II – A Sinalização de Advertência tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente 
perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter imperativo e o desrespeito a elas constitui 
infração.
III – A Sinalização de Indicação tem por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de interesse, bem 
como orientar condutores de veículos quando aos percursos, os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares. 
Suas mensagens possuem caráter informativo ou educativo, e o desrespeito a elas constitui infração. 

Assinale abaixo a única alternativa correta em relação às afirmativas I a III: 

(A) apenas o item I é verdadeiro. 
(B) apenas o item II é verdadeiro. 
(C) apenas o item III é verdadeiro. 
(D) todos os itens, I, II e III, são verdadeiros. 
(E) todos os itens, I, II e III, são falsos. 

31. A Sinalização Horizontal é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e 
legendas, pintados ou apostos sobre os pavimentos das vias. A Sinalização Horizontal se apresenta em cinco 
cores. Associe a utilização contida na coluna da direita, com base na cor informada na coluna da esquerda. 

(I) Azul (  ) Regulação de fluxos de sentidos opostos. 
(II) Vermelha (  ) Regulação de espaço destinado à ciclovias. 
(III) Branca (  ) Regulação de fluxos de mesmos sentidos. 
(IV) Preta (  ) Pinturas de símbolos em áreas especiais. 
(V) Amarela (  ) Proporcionar contrastes. 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
(A) I, II, III, IV, V 
(B) V, IV, III, II, I 
(C) V, II, III, I, IV 
(D) IV, II, III, I, V 
(E) I, III, V, IV, II 

32. Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados de equipamentos obrigatórios em condições 
de funcionamento, a serem constatados pela fiscalização. Assinale abaixo a única alternativa que em um ou mais 
item(ns), não corresponde(m) a equipamento(s) obrigatório(s) para veículos automotores e ônibus elétricos. 

(A) Pára-choques dianteiro e traseiro; buzina; retrorrefletores (catadióptrico) traseiros, de cor vermelha – veículos 
fabricados a partir de 1990; cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. 
(B) Chave de roda; lanternas delimitadoras e lanternas laterais nos veículos de carga, quando suas dimensões 
assim o exigirem; roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu. 
(C) Lanternas de posição traseiras de cor vermelha; limpador de pára-brisa; velocímetro; espelhos retrovisores, 
interno e externo; protetores nas rodas traseiras dos caminhões. 
(D) Macaco, compatível com o peso e carga do veículo; arreata completa; pneus que ofereçam condições de 
segurança; lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca. 
(E) Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, naqueles dotados de motor a combustão; chave de fenda 
ou outra ferramenta apropriada para a remoção de calotas; encosto de cabeça, em todos os assentos dos 
automóveis, exceto nos assentos centrais – veículos fabricados a partir de 1999. 






33. Utilizando suas habilidades, o método de prevenção de acidentes e se precavendo das condições adversas, o 
condutor poderá evitar atropelamentos e colisões. Um dos principais cuidados para evitar colisões e acidentes 
consiste em manter a distância adequada em relação ao carro que segue à frente. Em Direção Defensiva, existem 
quatro conceitos de distância, conforme abaixo: 

I – Distância de Freagem: é aquela percorrida pelo veículo desde antes do perigo ser visto até que o motorista pare 
o carro. 
II – Distância de Reação: é aquela que o veículo percorre, antes de acionado o mecanismo de freio, até parar 
completamente.
III – Distância de Parada: é aquela que o veículo percorre desde que o perigo é visto até parar. 
IV – Distância de Seguimento: é a distância entre o nosso veículo e o que segue à nossa frente. 

Assinale abaixo a única alternativa correta em relação aos conceitos relacionados nos itens I a IV: 

(A) apenas o item III é verdadeiro. 
(B) apenas os itens III e IV são verdadeiros. 
(C) apenas os itens II e IV são falsos. 
(D) todos os itens I, II, III e IV são verdadeiros. 
(E) apenas os itens II e III são verdadeiros. 

34. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nos veículos foi bastante disseminada no Brasil. Na frase a 
seguir, assinale a única alternativa incorreta: “Em um acidente, o uso do cinto de segurança por todos os 
passageiros ajuda a ...

(A) ... evitar que sejam lançados de encontro ao painel, ao volante ou ao pára-brisa”. 
(B) ... evitar que sejam lançados de encontro a outros veículos”. 
(C) ... evitar que sejam lançados objetos para dentro do veículo”. 
(D) ... manter o condutor em sua posição, permitindo, em alguns casos, que ele empreenda manobras evasivas 
para evitar danos maiores”. 
(E) ... proteger as pessoas que viajam no banco de trás”. 

35. O Código Brasileiro de Trânsito é claro e taxativo quanto às normas de bom estado e conservação do veículo, 
estabelecendo penalidades aos condutores que infringirem essas regras. É necessário fazer o diagnóstico regular 
de alguns itens importantes de seu veículo. Com relação aos pneus podemos afirmar que: 

(A) é necessário verificar a calibragem e o estado dos pneus. Vazios, comprometem as manobras rápidas e 
freadas, apesar de agarrarem-se melhor ao asfalto. 
(B) para uma maior durabilidade dos pneus, deve-se proceder ao seu rodízio. Os rodízios evitam que os pneus 
sejam recalibrados. 
(C) pneus mal calibrados influem no consumo excessivo de combustível. 
(D) desgaste anormal dos pneus pode indicar alinhamento das rodas dianteiras, jogo excessivo nos rolamentos ou 
nos liames da direção, balanceamento das rodas ou pressão incorreta. 
(E) a troca dos pneus é necessária após atingir 20.000 quilômetros rodados. 

36. As placas de advertência têm a finalidade de alertar aos usuários da via para condições potencialmente 
perigosas, indicando sua natureza. Assinale a única alternativa verdadeira, em que a descrição é completa e 
corresponde exatamente à placa: 

(A) Largura Limitada: adverte o condutor da existência, adiante, de local 
onde existe restrição à largura dos veículos em circulação. 

(B) Passagem de Nível com Barreira: adverte o condutor da existência, 
adiante, de um cruzamento com linha férrea, em nível, com barreira. 

(C) Pista Dividida: adverte o condutor da existência, adiante, de que o fluxo 
de tráfego, ainda na mesma direção, será dividido. 

(D) Saliência ou Lombada: adverte o condutor da existência, adiante, de 
saliência ou lombada sobre a superfície de rolamento. 

(E) Duplo Sentido de Circulação:  determina ao condutor que transitava por 
via de sentido único sua mudança para o regime de mão dupla.






37. As placas de advertência têm a finalidade de alertar aos usuários da via para condições potencialmente 
perigosas, indicando sua natureza. Assinale a única alternativa verdadeira, em que a descrição é completa e 
corresponde exatamente à placa: 

(A) Parada Obrigatória: obriga o condutor a deter o seu veículo antes de 
entrar na via. 

(B) Veículos lentos: adverte o condutor da existência, adiante, de tráfego de 
veículos lentos. 

(C) Passagem de Pedestres: adverte o condutor da existência, adiante, de 
local para travessia de pedestres. 

(D) Cruz de Santo André: adverte o condutor da existência, no local, de um 
cruzamento com linha férrea, em nível. 

(E) Início de Pista Dupla: adverte o condutor da existência, adiante, os 
fluxos opostos de tráfego da via passam a ser separados por um canteiro 
central.

38. A bateria é o coração do sistema elétrico de um veículo.  Assinale a única afirmativa correta. 

(A) O distribuidor distribui a corrente para os cilindros (velas), de acordo com o nível de aceleração e combustível 
do veículo.
(B) Velas recebem a energia do distribuidor e, através de seus eletrodos, soltam uma forte centelha de ignição que 
deve abafar a mistura ar/combustível dentro do cilindro. 
(C) Quanto à manutenção da bateria e do gerador, dois serviços ajudam a manter o bom estado da bateria e 
assegurar-lhe longa vida: verificação periódica do nível do eletrólito (solução de água e ácido sulfúrico contida na 
bateria) e a tensão da correia que aciona o gerador. 
(D) O fusível é um dos principais componentes do sistema elétrico. Tem por finalidade permitir que a corrente 
elétrica se propague nos componentes elétricos do veículo. 
(E) A bobina transforma a energia elétrica de alta para baixa tensão. 

39. Numere a coluna da direita com base na gravidade da infração indicada na coluna da esquerda. 

I -   Infração gravíssima 
II -  Infração grave 
III - Infração média 
IV - Infração leve

(   ) Fazer uso de luz alta em vias providas de iluminação pública 
(  ) conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo,  
salvo nos casos devidamente autorizados. 
(   ) Dirigir o veículo de categoria diferente para a qual está habilitado. 
(   ) Deixar de manter a placa traseira iluminada à noite.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

(A) I, II, III, IV 
(B) II, III, IV, I 
(C) II, IV, I, II 
(D) I, IV, II, III 
(E) IV, II, I, III 

40. Numere a coluna da direita com base na gravidade da infração indicada na coluna da esquerda. 

I  -  Infração gravíssima 
II -  Infração grave 
III - Infração média 
IV - Infração leve

(  )  Exceder a velocidade em até 20% da máxima permitida nas 
rodovias
( ) Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de 
habilitação do condutor. 
(    ) Transportar crianças sem observância das normas de segurança. 
(    ) Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

(A) II, III, IV, I 
(B) II, IV, I, III 
(C) I, III, II, IV 
(D) I, IV, II, III 
(E) IV, III, II, I 
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