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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 

e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso 
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos 

como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, 
gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer 
aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos 
e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se 

retirar da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova.  O 
candidato NÃO poderá levar consigo o caderno de prova; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Por que ler é importante 
 

 A pergunta é simples; responda com 
franqueza, porque sua resposta pode aumentar 
o prazer da vida cotidiana, retardar a demência e 
até ajudá-lo a viver mais: quantas horas você 
dedicou à leitura de livros na semana passada? 

Desde 1992, essa pergunta chega a 
milhares de lares americanos de dois em dois 
anos, no Estudo de Saúde e Aposentadoria 
(HRS, na sigla em inglês) da Universidade de 
Michigan. Item pequeno numa pesquisa imensa 
com mais de 20 mil aposentados, ela foi 
ignorada por muito tempo na análise da saúde 
cerebral dos idosos.  

Mas, em 2016, quando pesquisadores da 
Escola de Saúde Pública de Yale, nos EUA, 
desenterraram 12 anos de dados do HRS sobre 
hábitos de leitura e saúde de mais de 3.600 
homens e mulheres com mais de 50 anos, um 
padrão esperançoso surgiu: quem lê livros – 
ficção ou não ficção, prosa ou poesia – pelo 
menos meia hora por dia durante vários anos 
vive em média dois anos mais do que quem não 
lê nada.  

Ainda mais estranho, os leitores de livros 
que relataram mais de três horas de leitura por 
semana tiveram probabilidade 23% menor de 
morrer entre 2001 e 2012 do que os colegas que 
só liam jornais e revistas. 

Se você estiver lendo isso, 
provavelmente não é preciso convencê-lo dos 
méritos da palavra escrita. Talvez já conheça 
estudos recentes que indicam que crianças de 
apenas 6 meses cujos pais liam livros para elas 
várias vezes por semana apresentam, quatro 
anos depois, maior capacidade de alfabetização, 
pontuação melhor em testes de inteligência e 
maior chance de realização profissional no 
futuro.  

Mas pesquisas recentes defendem que a 
leitura pode ser igualmente importante na idade 
adulta. Quando praticada a vida inteira, a leitura 
e a capacidade de aquisição da linguagem 
promovem, de forma substancial, o 
funcionamento saudável do cérebro.  
 
Fonte: Revista Seleções, abril de 2018, p. 48-49.  
 
01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 
(A) A prática da leitura contribui para o 
funcionamento saudável do cérebro.  
(B) Estudos mostram que o fato dos pais 
lerem para as crianças aumenta a capacidade de 
alfabetização e a inteligência.  

(C) Segundo os pesquisadores americanos, 
quem lê pelo menos meia hora por dia durante 
vários anos vive mais do que quem não lê nada. 
(D) Desde 1992, os pesquisadores 
americanos analisam a relação entre a prática da 
leitura e a saúde cerebral dos idosos. 
(E) A prática da leitura é um item de uma 
pesquisa feita com milhares de aposentados nos 
Estados Unidos.  
 
02) Assinale a alternativa cuja palavra poderia 
substituir o termo destacado e manter o 
mesmo sentido no período: “Ainda mais 
estranho, os leitores de livros que relataram 
mais de três horas de leitura por semana 
tiveram probabilidade 23% menor de morrer 
entre 2001 e 2012 do que os colegas que só 
liam jornais e revistas.” 
 
(A) Delataram. 
(B) Declararam. 
(C) Negaram. 
(D) Retardaram. 
(E) Defenderam. 
 
03) Assinale a alternativa que apresente a 
justificativa correta para a grafia do termo 
destacado no período: “A pergunta é 
simples; responda com franqueza, porque 
sua resposta pode aumentar o prazer da vida 
cotidiana, retardar a demência e até ajudá-lo 
a viver mais: quantas horas você dedicou à 
leitura de livros na semana passada?” 
 
(A) Conjunção. 
(B) Pronome relativo no início de frase. 
(C) Pronome interrogativo no final de frase. 
(D) Pronome interrogativo no início de frase. 
(E) Substantivo. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO 
seja polissílaba: 
 
(A) Universidade. 
(B) Importante. 
(C) Linguagem. 
(D) Praticada. 
(E) Inteligência. 
 
05) Assinale a alternativa que apresente a 
circunstância estabelecida na oração pelo 
advérbio em destaque no período: “Se você 
estiver lendo isso, provavelmente não é 
preciso convencê-lo dos méritos da palavra 
escrita.”: 
 
(A) Afirmação. 
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(B) Negação. 
(C) Modo. 
(D) Dúvida. 
(E) Intensidade. 
 
06) Matheus entrou no curso de engenharia 
no ano de 2015, no total sua turma tinha 80 
alunos. No ano de 2016 verificou que 30% de 
seus colegas haviam desistido do curso, em 
2017 outros 12,5% também não faziam mais 
parte de sua turma. Supondo que todos os 
alunos restantes façam matrícula em 2018, 
quantos alunos tem a turma de Matheus? 
 
(A)  39.  

(B)  49.  

(C)  56.  

(D) 36. 
(E) 44. 
 
07) Dona Arlete foi a feira do produtor rural 
próximo a sua casa e comprou uma bandeja 
com 350 gramas de queijo, pagou R$ 7,70 
pelo queijo. Caso deseja-se comprar um quilo 
do mesmo queijo iria pagar: 
  
(A) R$ 21,50.  
(B) R$ 23,40.  
(C) R$ 20,50.  
(D) R$ 22,00. 
(E) R$ 21,75. 
  
08) Um número é divisível por 3 quando a 
soma dos valores absolutos de seus 
algarismos é divisível por 3. Qual das 
seguintes alternativas NÃO é um número 
divisível por 3? 
 
(A) 32706. 
(B) 15792. 
(C) 30072. 
(D) 73554. 
(E) 14636. 
 
09) Tenho três sarrafos de madeira que 
medem 12m, 18m e 30m. Quero dividi-los em 
tamanhos iguais e do maior tamanho 
possível. Não posso perder nenhum pedaço 
de madeira. Em quantos pedaços devo dividi-
los? 
 
(A) 6.  
(B) 9.  
(C) 10.  
(D) 12. 
(E) 15. 
 
 

10) Para cercar um terreno com arame 
farpado foi utilizado no total 240 metros de 
arame. Sabendo que este terreno é um 
quadrado que tem 400 metros de área e que a 
cerca tem três fios deste arame. Qual é a 
medida do lado deste terreno? 
 
(A)  15 metros.  
(B)  16 metros.  
(C)  18 metros.  
(D)  20 metros. 
(E)  25 metros. 
 
11) Rio que serve como divisor natural 
(divisa) dos territórios do Estado do Paraná e 
do Estado de São Paulo: 
 
(A) Rio Paraná. 
(B) Rio Tibagi. 
(C) Rio Ivaí. 
(D) Rio Paranapanema. 
(E) Rio Iguaçu. 
 
12) Dentre os políticos abaixo, identifique um 
ex-governador do Rio de Janeiro, que foi 
preso em um desdobramento da operação 
Lava Jato: 
 
(A) Eduardo Cunha. 
(B) Eike Batista. 
(C) Sergio Cabral. 
(D) Luiz Fernando Pezão. 
(E) Eduardo Paes. 
 
13) Dentre os cargos políticos a serem 
disputados nas eleições de 2018, NÃO está 
contemplada a eleição para: 
 
(A) Governador. 
(B) Vereador. 
(C) Deputado Estadual. 
(D) Deputado Federal. 
(E) Senador. 
 
14) A cidade turística de Gramado, está 
localizada no Estado de(o): 
 
(A) Mato Grosso do Sul. 
(B) Goiás. 
(C) São Paulo. 
(D) Santa Catarina. 
(E) Rio Grande do Sul. 
 
15) Os órgãos e entidades de trânsito 
pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito 
darão prioridade em suas ações à defesa 
___________, nela incluída a preservação da 
saúde e do meio-ambiente. Escolha a opção 
que preenche a lacuna: 
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(A) Da vida. 
(B) Do esporte. 
(C) Do veículo. 
(D) Da via. 
(E) Do carro. 
 
16) Qual o significado da sigla RENACH? 
 
(A) Registro Nacional de Veículos 
Automotores. 
(B) Registro Nacional de Carteiras de 
Habilitação. 
(C) Registro Motivacional Único. 
(D) Registro Naviraense Cadastrado. 
(E) Registro de Naves Consolidadas 
Habitacionais. 
 
17) As vias urbanas abertas à circulação, de 
acordo com sua utilização, classificam-se em, 
exceto: 
 
(A) Vias locais. 
(B) Vias coletoras. 
(C) Vias longitudinais. 
(D) Vias arteriais. 
(E) Vias de trânsito rápido. 
 
18) A velocidade máxima permitida para a via 
será indicada por meio de sinalização, 
obedecidas suas características técnicas e as 
condições de trânsito, Onde não existir 
sinalização regulamentadora, a velocidade 
máxima que um motorista de caminhão 
poderá desenvolver nas rodovias de pista 
dupla será: 
 
(A) 60 km/h (sessenta quilômetros por hora). 
(B) 70 km/h (setenta quilômetros por hora). 
(C) 80 km/h (oitenta quilômetros por hora). 
(D) 90 km/h (noventa quilômetros por hora). 
(E) 100 km/h (cem quilômetros por hora). 
 
19) As provas ou competições desportivas, 
inclusive seus ensaios, em via aberta à 
circulação, só poderão ser realizadas 
mediante prévia permissão da autoridade de 
trânsito com circunscrição sobre a via e 
dependerão de: 
 
I - Autorização expressa da respectiva 
confederação desportiva ou de entidades 
estaduais a ela filiadas. 
II - Caução ou fiança para cobrir possíveis 
danos materiais à via. 
III - Contrato de seguro contra riscos e 
acidentes em favor de terceiros. 
IV - Prévio recolhimento do valor 
correspondente aos custos operacionais em 

que o órgão ou entidade permissionária 
incorrerá. 
V - Prévio recolhimento tributário particular 
tarifado a milicianos subornáveis. 
 
De acordo com o disposto acima se concluí 
que: 
 
(A) Todas as alternativas são corretas. 
(B) Há uma alternativa correta. 
(C) Há duas alternativas corretas. 
(D) Há três alternativas corretas. 
(E) Há quatro alternativas corretas. 
 
20) Nenhuma via pavimentada poderá ser 
entregue após sua construção, ou reaberta 
ao trânsito após a realização de obras ou de 
manutenção, enquanto não estiver 
devidamente sinalizada, vertical e 
horizontalmente, de forma a garantir as 
condições adequadas de segurança na 
circulação; A sinalização terá a seguinte 
ordem de prevalência: 
 
(A) I - as indicações do semáforo sobre os 
demais sinais; II - as ordens do agente de 
trânsito sobre as normas de circulação e outros 
sinais; III - as indicações dos sinais sobre as 
demais normas de trânsito. 
(B) I - as indicações dos sinais sobre as 
demais normas de trânsito; II - as indicações do 
semáforo sobre os demais sinais; III - as ordens 
do agente de trânsito sobre as normas de 
circulação e outros sinais. 
(C) I - as indicações dos sinais sobre as 
demais normas de trânsito; II - as ordens do 
agente de trânsito sobre as normas de circulação 
e outros sinais; III - as indicações do semáforo 
sobre os demais sinais. 
(D) I - as indicações do semáforo sobre os 
demais sinais; II - as indicações dos sinais sobre 
as demais normas de trânsito; III - as ordens do 
agente de trânsito sobre as normas de circulação 
e outros sinais. 
(E) I - as ordens do agente de trânsito sobre 
as normas de circulação e outros sinais; II - as 
indicações do semáforo sobre os demais sinais; 
III - as indicações dos sinais sobre as demais 
normas de trânsito. 
 
21) A Lei nº 11.910, de 18 de Março de 2009.  
Institui a obrigatoriedade, em veículos 
automotores de passeio, do dispositivo: 
 
(A) Air bag. 
(B) Antifurto. 
(C) Anti mofo. 
(D) Para choque traseiro. 
(E) Mecânico de tração. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/LEI%2011.910-2009?OpenDocument
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22) Os veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares somente 
poderão circular nas vias com autorização 
emitida pelo órgão ou entidade executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
exigindo-se, para tanto: 
 
(A) Registro como veículo de carga. 
(B) Inspeção anual para verificação dos 
equipamentos obrigatórios e de segurança. 
(C) Cinto de segurança apenas ao condutor e 
assentos dianteiros do veículo. 
(D) Equipamento registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo. 
(E) Pintura de faixa vertical na cor amarela, 
com quarenta centímetros de largura, à meia 
altura, em toda a extensão das partes laterais e 
traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, 
em preto, sendo que, em caso de veículo de 
carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui 
indicadas devem ser invertidas. 
 
23) Constitui infração de natureza média: 
 
(A) Deixar o condutor de prestar socorro à 
vítima de acidente de trânsito quando solicitado 
pela autoridade e seus agentes. 
(B) Deixar o condutor, envolvido em acidente 
sem vítima, de adotar providências para remover 
o veículo do local, quando necessária tal medida 
para assegurar a segurança e a fluidez do 
trânsito. 
(C) Fazer ou deixar que se faça reparo em 
veículo na via pública, salvo nos casos de 
impedimento absoluto de sua remoção e em que 
o veículo esteja devidamente sinalizado. 
(D) Utilizar-se de veículo para demonstrar ou 
exibir manobra perigosa, mediante arrancada 
brusca, derrapagem ou frenagem com 
deslizamento ou arrastamento de pneus. 
(E) Promover, na via, competição, eventos 
organizados, exibição e demonstração de perícia 
em manobra de veículo, ou deles participar, 
como condutor, sem permissão da autoridade de 
trânsito com circunscrição sobre a via. 
 
24) Aquele condutor infrator que comete esta 
mesma infração de natureza MÉDIA descrita 
na questão anterior, recebe quantos pontos 
negativos em seu prontuário de habilitação? 
 
(A) 3. 
(B) 4. 
(C) 5. 
(D) 6. 
(E) 7. 
 
 

25) É comum encontrar em locais de 
acidentes de trânsito, cenas de sofrimento, 
nervosismo e pânico, pessoas inconscientes 
e outras situações que exijam providências 
imediatas. Seja qual for à gravidade da 
situação deve-se agir com calma, 
conhecimento de causa e autocontrole, para 
isso, deve-se: 
 
(02) transmitir confiança, tranquilidade e 
segurança, para alívio dos acidentados que 
estiverem conscientes. 
(04) agir rapidamente, abusando dos seus 
próprios limites. 
(06) usar conhecimentos básicos de 
primeiros socorros. 
(08) nunca improvisar. 
(10) gritar bem alto, a fim de advertir outros 
motoristas, quanto à situações de risco. 
 
Analisando as proposições acima, se concluí 
que a soma das alternativas corretas é 
 
(A) 8. 
(B) 20. 
(C) 6. 
(D) 10. 
(E) 14. 
 
26) Qual a principal função dos freios ABS? 
 
(A) Aliviar o pedal dos freios durante na 
frenagem. 
(B) Evitar o travamento das rodas. 
(C) Travar eficientemente as rodas do 
veículo, quando em frenagens. 
(D) Economizar fluído de freio durante as 
frenagens. 
(E) Auxiliar a dirigibilidade durante as curvas. 
 
27) Indique a seguir um elemento primordial 
para o bom motorista defensivo: 
 
(A) Trânsito. 
(B) Habilidade. 
(C) Via. 
(D) Tempo. 
(E) Ofuscamento. 
 
28) O condutor de veículo só poderá fazer 
uso de buzina, desde que em toque breve, na 
seguinte situação: 
 
(A) Para cumprimentar amigos distraídos do 
outro lado da rua. 
(B) Em áreas urbanas, quando for 
conveniente advertir a um condutor que se tem o 
propósito de ultrapassá-lo. 
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(C) Quando for atravessar o semáforo e o 
mesmo mudar da cor verde para a amarela. 
(D) Para fazer as advertências necessárias a 
fim de evitar acidentes. 
(E) Em vias urbanas, sobre qualquer 
pretexto, entre as 22 horas e 06 horas da 
manhã. 
 
29) Considere a seguinte situação hipotética 
e responda a pergunta que segue; dirigindo 
pela COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE 
SERVIÇOS você depara-se com um acidente, 
como foi uma das primeiras pessoas a passar 
pelo local, resolve encostar. Ao parar verifica 
que uma das vítimas está gritando, 
aparentando sentir muita dor. Qual a atitude 
correta a efetuar em tal ocorrência? 
 
(A) Fazer compressas geladas no local da 
dor. 
(B) Fazer compressas quentes no local da 
dor. 
(C) Dar remédio para dor. 
(D) Levar imediatamente a pessoa pra casa 
dela. 
(E) Prestar os primeiros socorros e esperar a 
chegada do resgate apropriado. 
 
30) A seguinte figura   

 
Ilustra um cruzamento em que: 
 
(A) A preferência é do veículo 2. 
(B) A preferência é de quem chegar primeiro. 
(C) A preferência é do veículo 1. 
(D) A preferência é do veículo de maior porte. 
(E) A preferência é do veículo de menor 
porte. 
 
 
 
 
 

 


