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 TIPO “A” 

 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

• Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 35 (tinta e cinco) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; e, 
o um cartão ótico de respostas personalizado. 

• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da sua identificação, escreva no espaço apropriado do cartão ótico de 
respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

O jardim do semelhante. 
 

• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão ótico de respostas  
estão corretas. 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão ótico de respostas. 

• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão ótico de respostas e o caderno de provas e 
retirar-se da sala. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão ótico de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com  

material transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação. 
• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 

I NSTRUÇÕES PARA A  PROVA OBJETI VA 
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão ótico de respostas da prova. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas 
no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão ótico de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão ótico de respostas, uma única alternativa. 
• O cartão ótico de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado e nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão ótico de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta 

preta, o espaço a ela correspondente. 
• Marque as respostas assim:  
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 20 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões de 1 a 12 
 

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4. 
 
 

1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 

 
12 

 

A cidade estava em quase absoluto silêncio, até 
parecia quatro da manhã, mas era pouco mais do que quatro 
da tarde. Levantei do sofá um instante, no final do primeiro 
tempo, para ir até a janela observar os prédios, as ruas. 
Todos estavam dentro de suas panelas, feito grãos de 
pipoca que ainda não estouraram, mas faltava pouco para 
que explodissem. Foi bem nessa hora que Kaká marcou o 
primeiro gol do Brasil. A tampa da cidade se abriu e as 
pipocas finalmente estouraram. O povo saltou da cadeira 
como naquele desenho animado que passa antes dos filmes, 
em que as pipoquinhas estão todas alegres e empolgadas. É 
isso, pensei: somos milhões de pipocas em ação. 

 
MEDEIROS, Martha. Doidas e santas. Porto Alegre, RS: L&PM, 2009, 

com adaptações. 
 

QUESTÃO 1 _______________________  
 

No texto, as ações descritas pela autora ocorrem no momento 
em que 
 

(A) ela se preparava para assistir a um filme. 
(B) pessoas da cidade estavam indo jogar futebol. 
(C) ela observava o trânsito pela janela do apartamento. 
(D) ocorria uma partida de futebol. 
(E) ela preparava pipocas. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 

No trecho “Todos estavam dentro de suas panelas” (linha 5), 
a palavra “panelas” quer dizer 
 

(A) travessas. 
(B) casas. 
(C) ruas. 
(D) recipientes. 
(E) vasilhas. 

 

QUESTÃO 3 _______________________  
 

A palavra “sofá” (linha 3) obedece à mesma regra de 
acentuação gráfica que a palavra 
 

(A) babá. 
(B) árvore. 
(C) índio. 
(D) sílaba. 
(E) família. 

 

QUESTÃO 4 _______________________  
 

No trecho “o povo saltou da cadeira” (linha 9), a palavra 
“povo” é um 
 

(A) adjetivo. 
(B) pronome. 
(C) verbo. 
(D) artigo. 
(E) substantivo. 

Texto 2 para responder as questões de 5 a 8. 
 

 
 

Disponível em: <http://crfdf.org.br>. Acesso em: 24 mar. 2017. 
 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
Acerca da interpretação do texto, é correto afirmar que 
 

(A) as pessoas devem ser atendidas por uma farmacêutica 
no Dia Internacional da Mulher. 

(B) a maioria dos farmacêuticos do DF é composta  
por mulheres. 

(C) só as farmacêuticas do DF fazem a diferença na vida 
das mulheres. 

(D) somente os farmacêuticos homens trabalham no Dia 
Internacional da Mulher. 

(E) as mulheres devem receber flores no Dia 
Internacional da Mulher. 

 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
Quanto às informações do texto acerca da quantidade de 
farmacêuticos no DF e dos pacientes que eles atendem, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) As farmacêuticas do DF atendem a milhões de mulheres. 
(B) Apesar de serem muitas, as farmacêuticas do DF não 

conseguem atender a todas as pessoas que as procuram. 
(C) Há milhões de farmacêuticas no DF. 
(D) Dos farmacêuticos do DF, 50% são homens. 
(E) O número de farmacêuticas no DF aumenta no Dia 

Internacional da Mulher. 
 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Quantas sílabas tem a palavra “agradecimento”? 
 

(A) Duas. 
(B) Quatro. 
(C) Seis. 
(D) Oito. 
(E) Dez. 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
A quem é direcionado o “agradecimento especial” presente 
no texto? 
 

(A) A todas as mulheres. 
(B) A todos os farmacêuticos. 
(C) Às mulheres que confiam no trabalho das farmacêuticas. 
(D) À saúde da população. 
(E) Às farmacêuticas. 
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Texto 3 para responder as questões de 9 a 12. 
 

 
(Figura ampliada na página 7) 

 
Disponível em: <http://www.extraclasse.org.br/edicoes/2010/06/quadrinhos-

rango-edgar-vasques-22/>. Acesso em: 26 mar. 2017, com adaptações. 
 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Em língua portuguesa, assim como em praticamente todos os 
outros idiomas do planeta, a linguagem oral (falada pelas 
pessoas no cotidiano) é diferente da linguagem escrita. Isso 
ocorre porque, quando falamos, procuramos simplificar a 
linguagem. 
 
Com base nessa explicação, a expressão “que que cê”, 
apresentada no primeiro balão do primeiro quadro da tirinha, 
significa 
 
(A) que o personagem está falando outra língua. 
(B) uma forma simplificada de dizer: “o que é que você”. 
(C) um erro de impressão da tirinha. 
(D) que o artista da tirinha não sabia o que estava 

escrevendo. 
(E) que o personagem tem problemas para se comunicar. 
 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
A l inguagem apresentada na tirinha reflete bem a forma de 
comunicação oral comum dos brasileiros no dia a dia. Com 
relação a isso, a palavra “duma”, apresentada no primeiro 
balão do primeiro quadro da tirinha, significa 
 
(A) uma maneira mais simples de dizer “de uma”. 
(B) uma sigla, com sentido não definido pelo artista da 

tirinha. 
(C) uma forma diferente de eleição. 
(D) um erro de escrita. 
(E) o nome de outro personagem. 
 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
A tirinha apresenta uma crítica social muito sutil. Nesse 
sentido, quando o segundo personagem falou que não 
esperava muito de uma eleição, apenas “poder atravessar a 
rua”, ele quis dizer que 
 
(A) uma eleição poderia tornar as ruas movimentadas e 

perigosas. Com isso, o personagem não poderia 
atravessá-las, com risco de ser atropelado. 

(B) a única expectativa dele em relação a uma eleição era 
que a política lhe permitisse ter uma vida digna, como 
frequentar a escola, ir a um cinema, ser atendido em 
um restaurante, entrar em uma livraria etc. 

(C) uma eleição poderia gerar decisões políticas 
extremas, como retirar o asfalto das ruas, 
dificultando a vida dos pedestres. 

(D) os eleitores são proibidos de atravessar as ruas em 
dias de eleição. 

(E) os céus são vigiados por helicópteros nas eleições, de 
modo que as pessoas se sentem constrangidas em 
caminhar livremente pelas ruas. 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Embora os personagens estejam afastados da cidade por 
apenas uma rua, parece ser bem maior a distância que os 
separa de uma vida cidadã. O lugar onde os personagens 
conversam é 
 
(A) um lixão ou um terreno baldio. 
(B) fictício e até fantasioso, quase um cenário de fábula, 

impossível de ser encontrado nas cidades de hoje. 
(C) privilegiado, com vista para a natureza e sem 

dificuldades de qualquer espécie. 
(D) muito afastado da cidade, tanto que isso dificulta o 

acesso deles aos locais mais pobres da região. 
(E) o escolhido pelos políticos para a realização de  

uma eleição. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 13 a 20 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
O rótulo de um produto para limpeza de peças automotivas 
informa que deve ser feita uma mistura com 3 partes do 
produto e uma parte de água. Se o mecânico colocar 12 litros 
do produto, quantos litros de água serão necessários para 
fazer a mistura de acordo com as orientações do rótulo? 
 
(A) 1 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 6 
(E) 12 
 

QUESTÃO 14  ______________________  
 
Em janeiro deste ano, o salário de Paulo foi reajustado em 
10%. Em fevereiro, foi concedido a ele novo aumento de 
10%. Nessas condições, é correto afirmar que após os dois 
reajustes, em relação ao salário original, o aumento foi de 
 
(A) 10% 
(B) 11% 
(C) 20% 
(D) 21% 
(E) 25% 
 

QUESTÃO 15  ______________________  
 

Paulo e Maria são casados, não têm filhos e trabalham na 
mesma função. Se o salário de cada um é R$ 1.580,00, qual é 
a renda familiar deles? 
 
(A) R$ 1.580,00 
(B) R$ 2.160,00 
(C) R$ 3.060,00 
(D) R$ 3.080,00 
(E) R$ 3.160,00 
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QUESTÃO 16  ______________________  
 
Uma pessoa gasta 20 minutos de casa até a parada de ônibus, 
50 minutos viajando de ônibus e mais 15 minutos da parada 
de ônibus até o local de trabalho. Se essa pessoa sair de casa 
às 6 horas da manhã e entrar no ônibus assim que chegar à 
parada, sem atrasos, a que horas essa pessoa chegará ao 
trabalho? 
 

(A) 6 horas e 50 minutos 
(B) 7 horas e 15 minutos 
(C) 7 horas e 25 minutos 
(D) 7 horas e 45 minutos 
(E) 8 horas 

 

QUESTÃO 17  ______________________  
 
O salário atual de Pedro é R$ 2.100,00 e, para o próximo 
mês, está previsto o aumento de 10%. Qual será o novo 
salário de Pedro após o aumento? 
 

(A) R$ 2.110,00 
(B) R$ 2.121,00 
(C) R$ 2.300,00 
(D) R$ 2.310,00 
(E) R$ 2.330,00 
 

QUESTÃO 18  ______________________  
 
O tanque de determinado veículo tem capacidade de 55 litros 
e o manual desse veículo informa que na estrada o consumo 
é, em média, de 12 quilômetros por litro de gasolina. Nessas 
condições, é correto afirmar que a autonomia do veículo é de  
 
(A) 67 km. 
(B) 550 km. 
(C) 600 km. 
(D) 660 km. 
(E) 820 km. 
 

QUESTÃO 19  ______________________  
 
Com a velocidade média de 80 km/h, o motorista de uma 
empresa faz o percurso entre duas cidades em 4 horas e 30 
minutos. Se aumentar a velocidade média para 120 km/h, em 
quanto tempo fará o mesmo percurso? 
 

(A) Duas horas. 
(B) Duas horas e meia. 
(C) Três horas. 
(D) Três horas e meia. 
(E) Quatro horas. 
 

QUESTÃO 20  ______________________  
 
Em determinada empresa utiliza-se um fluido para limpeza 
do radiador dos veículos. O funcionário da manutenção 
recebeu 5 litros do produto e foi orientado a utilizar 200 
mililitros por veículo. Em quantos veículos ele utilizará o 
material recebido? 
 
(A) 5 
(B) 10 
(C) 15 
(D) 20 
(E) 25 

Área livre 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 35 

 

QUESTÃO 21 ______________________  
 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é dever do 
condutor de veículos automotores 
 
(A) ao efetuar ultrapassagem, indicar com antecedência a 

manobra pretendida, acionando o pisca-alerta. 
(B) ultrapassar outro veículo em movimento pela direita. 
(C) ter seu veículo imobilizado na via por falta  

de combustível. 
(D) antes de colocar o veículo em circulação nas vias 

públicas, verificar a existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. 

(E) dar preferência de passagem a veículos motorizados, 
dispensando atenção aos pedestres que estiverem 
atravessando a via sobre as faixas delimitadas para 
este fim. 

 

QUESTÃO 22  ______________________  
 
Conforme as normas estabelecidas no Código de Trânsito 
Brasileiro, é correto afirmar que 
 
(A) estacionar o veículo nos acostamentos das rodovias é 

proibido. 
(B) parar o veículo sobre a faixa de pedestres na 

mudança de sinal luminoso é obrigatório ao condutor 
de veículos automotores. 

(C) efetuar ultrapassagem nas interseções e em suas 
proximidades é permitido ao condutor. 

(D) estacionar o veículo nos acostamentos das rodovias é 
permitido. 

(E) ultrapassar pela contramão da direção outro veículo 
sobre pontes ou viadutos é permitido. 

 

QUESTÃO 23  ______________________  
 
Sobre o registro e o licenciamento de veículos, é correto 
afirmar que todo veículo automotor, para transitar na via, 
 
(A) deverá ser licenciado a cada 3 (três) meses pelo 

órgão executivo de trânsito do estado, ou do Distrito 
Federal, onde estiver registrado o veículo. 

(B) deverá ser licenciado anualmente pelo órgão 
executivo de trânsito do estado, ou do Distrito 
Federal, onde estiver registrado o veículo. 

(C) deverá ser licenciado a cada 5 (cinco) anos pelo 
órgão executivo de trânsito do estado, ou do Distrito 
Federal, onde estiver registrado o veículo. 

(D) é dispensado do licenciamento anual pelo órgão 
executivo de trânsito do estado, ou do Distrito 
Federal, onde estiver registrado o veículo. 

(E) deverá ser licenciado uma única vez pelo órgão 
executivo de trânsito do estado, ou do Distrito 
Federal, onde estiver registrado o veículo. 

 

QUESTÃO 24  ______________________  
 
Qual categoria de Carteira Nacional de Habilitação está de 
acordo com o Código de Trânsito Brasileiro? 
 

(A) Categoria A – condutor de combinação de veículos em 
que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C 
ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, 
trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso 
bruto total ou cuja lotação exceda a oito lugares. 

(B) Categoria B – condutor de veículo motorizado 
utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total 
exceda a 3.500 kg. 

(C) Categoria C – condutor de veículo motorizado, não 
abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não 
exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a oito 
lugares, excluído o do motorista. 

(D) Categoria D – condutor de veículo motorizado 
utilizado no transporte de passageiros cuja lotação 
exceda a oito lugares, excluído o do motorista. 

(E) Categoria E – condutor de veículo motorizado de 
duas ou três rodas, com ou sem carro lateral. 

 

QUESTÃO 25  ______________________  
 
No trânsito, o condutor deve estar preparado para prever o 
perigo, de forma que 
 
(A) as condições de uso do limpador de para-brisa e dos 

desembaçadores devem ser inspecionadas pelo 
proprietário do veículo, enquanto ao motorista cabe 
conduzir o veículo. 

(B) ao escutar a sirene de uma viatura de urgência, deve 
permanecer na faixa mais à esquerda da via. 

(C) ao transitar próximo a áreas escolares, o motorista 
deve estar atento para a possibilidade de encontrar 
jovens e crianças desatentas. 

(D) ao passar por um ponto de ônibus, se observar vários 
coletivos parados, deve acelerar antes que algum 
pedestre atravesse a via pela frente do ônibus. 

(E) em vias rurais, a atenção pode ser dispensada, pois é 
remota a possibilidade de encontrar animais na pista. 

 

QUESTÃO 26  ______________________  
 
De acordo com as normas de circulação e conduta 
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Em uma faixa de retenção, o motorista deve entrar 

com rapidez na via preferencial, mesmo que 
comprometa a distância de seguimento entre o seu 
veículo e o que segue à frente. 

(B) O motorista, ao visualizar à frente uma barreira 
policial, deve diminuir a velocidade e observar com 
atenção a sinalização e o comando do policial. 

(C) O motorista que escuta a sirene de uma viatura de 
urgência deve manter-se na faixa de trânsito na qual 
está circulando, acelerando a marcha do veículo. 

(D) Quando a visibilidade é ruim e o motorista segue um 
caminhão em trecho com aclives e declives, ele deve 
realizar a ultrapassagem o mais rápido possível. 

(E) Em caso de estouro de pneu, o motorista deve 
segurar firme a direção e acelerar o veículo. 
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QUESTÃO 27  ______________________  
 
O condutor deve ter domínio de seu veículo e deve  
conduzi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança 
no trânsito. A partir do exposto, é correto afirmar que, 
 
(A) em área alagada, o motorista deve manter o veículo 

acelerado na quinta marcha. 
(B) em curva fechada, o motorista deve aumentar a 

velocidade antes de entrar na curva, devendo frear no 
meio dela, a fim de manter a estabilidade do veículo. 

(C) em área alagada, o motorista deve ultrapassar os 
veículos mais lentos. 

(D) em curva fechada, o motorista deve aumentar a 
velocidade antes de entrar na curva, devendo frear no 
meio dela, independentemente da marcha e  
da aceleração. 

(E) em área alagada, o motorista deve redobrar a 
atenção, pois a agitação da água gera ondas, que 
poderão invadir o compartimento do motor. 

 

QUESTÃO 28  ______________________  
 
Sobre o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, é correto 
afirmar que 
 
(A) utilizar a via para operação de carga e descarga não é 

considerado trânsito. 
(B) vias rurais não são consideradas vias terrestres. 
(C) se considera trânsito a utilização das vias por 

pessoas. 
(D) as praias abertas à circulação pública não são 

consideradas vias terrestres. 
(E) utilizar a via para fins de estacionamento não é 

considerado trânsito. 
 

QUESTÃO 29  ______________________  
 
Os pneus dos veículos são importantes para impulsionar, 
frear e manter a dirigibilidade da condução. Para manter o 
veículo em condições seguras, é necessário 
 
(A) observar o estado de conservação dos pneus, uma 

vez que bolhas, cortes e deformações podem causar 
estouro ou rápida perda de pressão. 

(B) realizar a calibragem dos pneus anualmente. 
(C) utilizar pneus murchos, porque assim eles duram 

mais e ainda melhoram o consumo de combustível 
do veículo. 

(D) utilizar pneus muito cheios, porque melhoram a 
estabilidade do veículo. 

(E) deixar de realizar a calibragem dos pneus. 
 

QUESTÃO 30  ______________________  
 
A ultrapassagem é uma das principais causas de acidentes e 
precisa ser realizada com bastante prudência. De acordo com 
as normas gerais de circulação, na condução do veículo, o 
motorista deve 
 
(A) ultrapassar sempre pela direita e apenas nos trechos 

permitidos. 
(B) procurar diminuir o tempo de deslocamento, 

ultrapassando no acostamento das estradas e das 
rodovias. 

(C) ultrapassar em curvas, túneis, viadutos, aclives, 
lombadas, cruzamentos e em outros pontos nos quais 
não veja e nem seja visto. 

(D) manter a velocidade constante, se estiver sendo 
ultrapassado. Se estiver na faixa da esquerda, deve se 
deslocar para a da direita, sinalizando corretamente. 

(E) acelerar imediatamente, se outro veículo estiver 
ultrapassando-o ou tiver sinalizado seu desejo de 
fazê-lo. O importante é não perder tempo. 

 

QUESTÃO 31  ______________________  
 
Para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, 
de escolares, de emergência ou de produtos perigosos, o 
motorista, além de preencher outros requisitos, deve 
 
(A) ser maior de dezesseis anos. 
(B) ser maior de dezoito anos. 
(C) ser maior de vinte e um anos. 
(D) ser maior de vinte e cinco anos. 
(E) ser maior de dezesseis anos, desde que emancipado. 
 

QUESTÃO 32  ______________________  
 
O Código de Trânsito Brasileiro determina que a penalidade 
de suspensão do direito de dirigir será imposta sempre que o 
infrator atingir a contagem de 
 
(A) 19 pontos no período de 12 meses. 
(B) 20 pontos no período de 12 meses. 
(C) 21 pontos no período de 12 meses. 
(D) 22 pontos no período de 12 meses. 
(E) 25 pontos no período de 12 meses. 
 

QUESTÃO 33  ______________________  
 
Medida administrativa é um procedimento utilizado pelo 
agente da autoridade de trânsito com o intuito de interromper 
alguma ocorrência perigosa ou nociva à coletividade. Neste 
sentido, é correto afirmar que 
 
(A) a retenção do veículo ocorre quando ele é removido 

para o depósito fixado pelo órgão ou pela entidade 
competente com circunscrição sobre a via. 

(B) o recolhimento do Certificado de Registro do Veículo 
ocorre mediante recibo se o prazo de licenciamento 
estiver vencido. 

(C) a remoção do veículo pode ocorrer quando a 
autoridade de trânsito ou seus agentes verificam 
alguma irregularidade que possa ser sanada no local 
da infração. O veículo será liberado tão logo seja 
regularizada a pendência. 

(D) o recolhimento do Certificado de Registro e 
Licenciamento Veicular ocorre mediante recibo se, 
uma vez alienado o veículo, não for transferida a sua 
propriedade no prazo de 30 dias. 

(E) o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação 
ocorre mediante recibo, além dos casos previstos no 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quando houver 
suspeita de inautenticidade ou adulteração. 
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QUESTÃO 34  ______________________  
 
O condutor sempre deve estar atento às condições da via e do 
veículo, às condições meteorológicas e à intensidade do 
trânsito. Ao regular a velocidade do veículo, o motorista deve 
 
(A) obstruir a marcha normal dos demais veículos em 

circulação, transitando em uma velocidade 
anormalmente reduzida. 

(B) frear bruscamente seu veículo sempre que quiser 
diminuir sua velocidade. 

(C) entrar em uma interseção se a indicação luminosa do 
semáforo lhe for favorável, mesmo se houver a 
possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo 
na área do cruzamento. 

(D) acelerar seu veículo ao se aproximar de qualquer tipo 
de cruzamento, a fim de evitar que pedestres tenham 
o direito de preferência. 

(E) indicar, de forma clara, com a antecedência 
necessária e a sinalização devida, a manobra de 
redução de velocidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35  ______________________  
 
Sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), é correto 
afirmar que 
 
(A) o condutor que exerce atividade remunerada com o 

veículo terá essa informação incluída na sua CNH. 
(B) a CNH e a Permissão para Dirigir somente terão 

validade para a condução de veículo quando forem 
apresentadas cópias autenticadas. 

(C) ao candidato aprovado nos exames de habilitação 
será conferida Permissão para Dirigir, com validade 
de um mês. 

(D) a CNH será conferida ao condutor no término de 
cinco anos, desde que ele não tenha cometido 
nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima 
ou seja reincidente em infração média. 

(E) não é necessário saber ler e escrever para conduzir 
veículo automotor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura ampliada do Texto 3) 
 




