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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

6 doenças causadas pelo uso excessivo de dispositivos móveis 

 

O que o seu ambiente de trabalho tem em comum com o 

familiar e o de lazer? Eles estão conectados, mas, apesar dos 

benefícios para a sociedade, o uso desenfreado da internet 

causa dependência e ao serem ignorados, os sinais podem 

desencadear uma série de doenças críticas. 

        O Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) listou as seis 

principais patologias presentes no mundo contemporâneo por 

conta do abuso tecnológico. 

Síndrome do Toque Fantasma 

       Segundo o Dr. Larry Rosen, professor aposentado e ex-

presidente do Departamento de Psicologia da Universidade do 

Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, “70% dos usuários 

assíduos já sentiram o aparelho de celular vibrar ou tocar sem 

nem ter recebido notificações ou ligações.” 

Nomofobia 

       A expressão significa a ansiedade causada pelo 

distanciamento do celular ou devido à falta de bateria do 

aparelho.  

Depressão 

      A depressão por conta das redes sociais acontece quando o 

usuário deposita a sua realização pessoal no número de curtidas 

e de comentários recebidos nas publicações.  

Problemas na coluna 

       Um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de 

Medicina dos Estados Unidos revelou que a coluna cervical 

aguenta no máximo seis quilos. Porém, dependendo do 

posicionamento do pescoço, é aplicada uma carga de até 27 

quilos. 

Perda auditiva 

        A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um 

comunicado no qual revela que metade dos jovens ao redor do 

mundo escutam músicas em volumes prejudiciais aos tímpanos. 

Insônia 

        A luz emitida pelos dispositivos faz com que o organismo 

produza menos melatonina – hormônio responsável pela 

regulação do sono. 

Como prevenir os efeitos colaterais? 

        Para José Roberto Marques, presidente do Instituto 

Brasileiro de Coaching, a saída está no autocontrole. “Vale 

lembrar que o equilíbrio na rotina é a chave para preservar a 

qualidade de vida", ressalta. "Para não alimentar o vício, é 

importante descobrir os seus reais talentos e desenvolver a 

inteligência emocional fora da internet. Uma sugestão que pode 

ser seguida é diminuir o uso das tecnologias em casa. Deixe 

você e os dispositivos descansarem", aconselha. 

Marques recomenda priorizar as tarefas offline quando encerrar 

o expediente. "Não faça refeições com aparelhos próximos, 

desligue ou deixe o celular no modo avião no momento de 

dormir. Por último, caso não consiga amenizar a frequência, 

procure a ajuda de um profissional”, conclui. 

(https://cio.com.br/6-doencas-causadas-pelo-uso-excessivo-de-

dispositivos-moveis/) 

01 - São características do texto lido, EXCETO: 

 

A. Uso da terceira pessoa do discurso para assegurar a 

impessoalidade do texto. 

B. Citação de fontes para comprovar o que está afirmado 

sobre o assunto da reportagem. 

C. Emprego da variedade padrão da língua. 

D. Se limita a divulgar um fato novo, sem apresentar 

dados e opiniões. 

E. É mais abrangente que uma simples notícia. 

 

02- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O texto trata das consequências do uso excessivo dos 

aparelhos de smartphone. 

B. É a emissão de luz azul pelos aparelhos que causa a 

dependência do aparelho celular. 

C. Se não fosse o mecanismo de curtidas e comentários, 

não haveria vício no uso do smartphone. 

D. Aparelhos cada vez maiores e com mais recursos, 

influem no seu tamanho e peso, causando problemas na 

coluna dos usuários. 

E. Baterias com cargas mais duradouras trariam a cura 

para a doença chamada ‘nomofobia’. 

 

03- Acerca da linguagem empregada no texto, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. Direta e coloquial com uso de gírias. 

B. Subjetiva para representar a opinião dos especialistas. 

C. Clara e objetiva, sendo acessível à maioria dos leitores. 

D. Reflete a opinião do autor, por isso o emprego de 

palavras de uso pouco corrente. 

E. Impessoal permeada por jargão próprio do jornalismo 

investigativo. 

 

04- Neste texto, o que sinaliza a introdução da fala dos 

especialistas? 

 

A. O parágrafo 

B. Os dois pontos 

C. As aspas 

D. O asterisco 

E. O ponto final 

 

05- No texto, é recomendado algum tratamento para as doenças 

provenientes do uso excessivo do celular? 

 

A. Sim e vão desde o autocontrole até a busca de ajuda 

médica. 

B. Sim, mas são terapias inexistentes no mundo moderno. 

C. Não, pois a própria medicina não tem um consenso 

sobre como tratá-las. 

D. Não, pois os viciados não conseguem descobrir seus 

talentos. 

https://cio.com.br/6-doencas-causadas-pelo-uso-excessivo-de-dispositivos-moveis/
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E. Não, pois os doentes perdem toda sua inteligência 

emocional. 

 

06- No terceiro parágrafo do texto, que palavra remete à ideia 

de que a informação é dada por um especialista? 

 

A. ‘segundo’ 

B. ‘aposentado’ 

C. ‘70%’ 

D. ‘assíduos’ 

E. ‘nomofobia’ 

 

07- Na última parte do texto, ‘como prevenir efeitos colaterais’, 

qual o termo empregado para apontar que o especialista 

acrescentou mais informações às dadas por ele antes? 

 

A. ‘’Ressalta” 

B. ‘vale’ 

C. ‘autocontrole’ 

D. ‘diminuir’ 

E. ‘aconselha’ 

 

 
08- Na tirinha, a fala da avó demonstra: 

 

A. Má vontade 

B. Ironia 

C. Satisfação 

D. Revolta 

E. Alegria 

 

Leia o poema de Bráulio Bessa e responda às questões: 

Pois é preciso mudar 

 

Escreva uma carta à mão, esqueça o celular 

Visite alguém que faz tempo que não vem lhe visitar 

Fale mais, digite menos. Construa em novos terrenos 

Pois é preciso mudar! 

Aprenda uma nova língua, talvez volte estudar 

Tome mais banho de chuva, deixe a vida lhe banhar 

Pule muros e barreiras. Crie novas brincadeiras 

 

Pois é preciso mudar! 

Meu povo, há mudança até na dor, basta a gente observar 

Deixar a casa dos pais, mesmo querendo ficar 

Ver amigos indo embora, sentir a dor de quem chora 

Sofrer também é mudar 

Estudar pra um concurso e mesmo assim não passar 

Ser largado, ser traído, se sentir meio perdido, tudo isso é 

MUDAR 

 

Enfim… o vento que às vezes leva é o mesmo vento que traz 

Transforma agito em sossego, desconforto em aconchego 

E faz a guerra virar paz 

 

(http://marcelodeelias.com.br/poesia-com-rapadura-e-preciso-

mudar-por-braulio-bessa/) 

 

09- Qual dos versos transcritos do texto tem uma expressão que 

está no sentido figurado? 

 

A. “digite menos” 

B. “Tome mais banho de chuva” 

C. “deixe a vida lhe banhar” 

D. “mesmo querendo ficar” 

E. “ser traído” 

 

10- Quais dos termos abaixo são adjetivos e fazem referência 

ao conselho dado no título do texto? 

 

A. Mais, menos 

B. Novos, novas 

C. Amigos, dor 

D. Largado, perdido 

E. Leva, traz  

 

11- Na primeira estrofe do poema, os versos se iniciam por 

verbos no modo imperativo.  Com qual objetivo esse modo foi 

empregado no texto? 

 

A. Exigir uma atitude do leitor 

B. Comemorar grandes feitos 

C. Dar instruções culinárias 

D. Fazer um anúncio publicitário 

E. Instigar o leitor a tomar atitudes 

 

12- Quais as palavras abaixo são acentuadas pelas mesmas 

regras que as seguintes, retiradas do texto, respectivamente? 

 

ALGUÉM – ATÉ – TRAÍDO 

 

A. Pôr – nó – troféu  

B. Destróier – país – tráfico  

C. Avós – egoísta – água  

D. Parabéns – você – saí 

E. Baú – baús – amanhã  

 

 

 

 

http://marcelodeelias.com.br/poesia-com-rapadura-e-preciso-mudar-por-braulio-bessa/
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“Há um barco esquecido na praia 

Já não leva ninguém a pescar 

É o barco de André e de Pedro 

Que partiram pra não mais voltar 

Quantas vezes partiram seguros 

Enfrentando os perigos do mar 

Era chuva, era noite, era escuro 

Mas os dois precisavam pescar” 

(https://www.letras.mus.br/padre-zezinho/248701/) 

 

13- Assinale a alternativa correta: 

 

A. No primeiro verso, a forma verbal “HÁ’,  pode ser 

corretamente substituída por ‘EXISTEM’. 

B. No verso “Que partiram pra não mais voltar”, o 

pronome ‘que’ se refere a “André e Pedro”. 

C. Em “Era chuva”, o sujeito é ‘chuva’. 

D. No último verso, ‘MAS’ dá ideia de concessão. 

E. ‘na praia’ dá característica à ‘barco’, no primeiro verso. 

 

14- Leia o trecho da notícia e depois assinale a alternativa que 

contém a sequência correta para completar as lacunas. 

Um grupo de indígenas da etnia guarani protestou nesta quinta-

feira (28) em frente _______ Prefeitura de São Paulo, na região 

central da cidade. Nós somos povo guarani: “Nós não vamos 

voltar para _______ nossa aldeia sem o prefeito conversar com 

a gente”. 

Eles reivindicavam uma reunião com o prefeito Bruno Covas 

_______ mais de 24 horas e protestavam contra _______ 

situação precária das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que 

atende seis aldeias da região.” (O Estado de São Paulo, 

28/03/2019) 

 

A. a – à – a – há  

B. a – a – há – há  

C. à – à – há – à  

D. a – a – há – a  

E. à – a – há – a  

 

15- Em qual das alternativas a seguir, há um texto que está de 

acordo com as normas de grafia e concordância da norma 

padrão da língua? 

 

A. Daqui até a praia é dois quilômetros. 

B. Podem haver problemas graves durante o período das 

chuvas. 

C. Se você quisesse, teria trago o documento hoje. 

D. Nem tudo na vida são flores. 

E. Se eu ver o defeito, aviso imediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 –  Este símbolo é utilizado para indicar 

um produto: 

 

A. Comburente 

B. Inflamável 

C. Corrosivo 

D. Explosivo 

E. Altamente explosivo 

 

17 – Estão sujeitos ao licenciamento anual, EXCETO: 

 

A. Veículos elétricos 

B. Veículos articulados 

C. Veículos reboques 

D. Veículos semi-reboques 

E. Veículos de transporte de cargas 

 

18 – Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), NÃO 

compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao 

Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE: 

 

A. Julgar os recursos interpostos contra decisões dos 

órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de 

inaptidão permanente constatados nos exames de 

aptidão física, mental ou psicológica. 

B. Indicar um representante para compor a comissão 

examinadora de candidatos portadores de deficiência 

física à habilitação para conduzir veículos 

automotores. 

C. Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI. 

D. Designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese 

de reavaliação dos exames, junta especial de saúde 

para examinar os candidatos à habilitação para 

conduzir veículos automotores.  

E. Responder a consultas relativas à aplicação da 

legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. 

 

19 – São ações importantes que buscam a prevenção de 

incêndios, EXCETO: 

 

A. Não jogar pontas de cigarro pela janela, nem as deixar 

sobre armários, mesas, prateleiras. 

B. Cubrir fios elétricos com tapete. 

C. Respeitar as proibições de fumar e acender fósforos 

em locais sinalizados. 

D. Evitar o acúmulo de lixo em locais não apropriados. 

E. Colocar os materiais de limpeza em recipientes 

próprios e identificados. 

https://www.letras.mus.br/padre-zezinho/248701/
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20 – Assinale a alternativa verídica: 

 

A. O trator de roda só pode ser conduzido na via pública 

por condutor habilitado nas categorias D ou E. 

B. O trator misto ou o equipamento automotor destinado 

à movimentação de cargas ou execução de trabalho 

agrícola, de terraplenagem, de construção ou de 

pavimentação só podem ser conduzidos na via pública 

por condutor habilitado na categoria E. 

C. O trator de esteira só pode ser conduzido na via 

pública por condutor habilitado nas categorias B, C, D 

ou E. 

D. O trator de esteira só pode ser conduzido na via 

pública por condutor habilitado nas categorias D ou E. 

E. O equipamento automotor destinado à movimentação 

de cargas ou execução de trabalho agrícola, de 

terraplenagem, de construção ou de pavimentação só 

pode ser conduzido na via pública por condutor 

habilitado nas categorias C, D ou E. 

 

21 - O Código de Transito Brasileiro admite que a autoridade 

de trânsito, poderá aplicar, às infrações nele previstas, as 

seguintes penalidades, EXCETO: 

 

A. Advertência por escrito. 

B. Suspensão do direito de dirigir. 

C. Apreensão do veículo. 

D. Cassação da carteira nacional de habilitação. 

E. Freqüência obrigatória em curso de reciclagem. 

 

22 – Esta imagem: 

 

A. É uma placa de advertência e significa peso máximo 

permitido pelo eixo. 

B. É uma placa de indicação e significa peso máximo 

permitido pelo eixo. 

C. É uma placa de regulamentação e significa peso 

máximo permitido pelo eixo. 

D. É uma placa de indicação e significa peso bruto total 

máximo permitido. 

E. É uma placa de regulamentação e significa peso bruto 

total máximo permitido. 

 

23 – Compõem o sistema de ignição, EXCETO: 

 

A. Bateria. 

B. Pivô de Suspensão. 

C. Distribuidor. 

D. Cabos de vela. 

E. Vela de ignição. 

 

24 – Os fabricantes e os importadores de pneus novos, com 

peso unitário a partir de__________, ficam obrigados a coletar 

e dar destinação adequada aos pneus inservíveis existentes no 

território nacional. 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. 0,5 kg  

B. 1,0 kg  

C. 1,5 kg  

D. 2,0 kg  

E. 3,0 kg  

 

25 – CTB - Art. 104. Os veículos em circulação terão suas 

condições de segurança, de controle de emissão de gases 

poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será 

obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo 

CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para 

emissão de gases poluentes e ruído. Porém, os veículos novos 

classificados na categoria particular, com capacidade para até 7 

(sete) passageiros, desde que mantenham suas características 

originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito 

com danos de média ou grande monta, estarão isentos da 

inspeção: 

 

A. Durante 1 ano a partir do primeiro licenciamento. 

B. Durante 2 anos a partir do primeiro licenciamento. 

C. Durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento. 

D. Durante 4 anos a partir do primeiro licenciamento. 

E. Durante 5 anos a partir do primeiro licenciamento. 

 

26 – Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 

Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que 

esteja conduzindo é uma infração gravíssima com penalidade: 

 

A. Multa  

B. Multa (duas vezes) 

C. Multa (três vezes) 

D. Multa (cinco vezes) 

E. Multa (dez vezes) 

 

27 – CTB - Art. 165-A.  Recusar-se a ser submetido a teste, 

exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita 

certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 

forma estabelecida pelo art. 277 é: 

 

A. Infração gravíssima com multa (cinco vezes) e 

suspensão do direito de dirigir por 12 meses.      

B. Infração gravíssima com multa (dez vezes) e 

suspensão do direito de dirigir por 12 meses.      

C. Infração gravíssima com multa (dez vezes) e 

suspensão do direito de dirigir por 24 meses.      

D. Infração grave com multa (cinco vezes). 

E. Infração grave com multa (duas vezes) e suspensão do 

direito de dirigir por 6 meses.      
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28 – CTB - Art. 187. Transitar em locais e horários não 

permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade 

competente, para todos os tipos de veículos, é uma infração: 

 

A. Gravíssima 

B. Grave 

C. Média 

D. Leve 

E. Inexistentes 

 

29 – CTB - Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de 

veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação 

cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, 

por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, 

não esteja em condições de conduzi-lo com segurança tem 

como penas: 

 

A. Detenção, de dois a seis meses e ou multa. 

B. Detenção, de seis meses a um ano e multa. 

C. Detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

D. Reclusão, de seis meses a dois anos e multa (duas 

vezes). 

E. Reclusão, de seis meses a um ano, ou multa (dez 

vezes). 

 

30 – Referente ao alternador, indique a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. O alternador é um componente gerador de 

eletricidade, responsável por recarregar a bateria e 

alimentar os componentes, tais como: bobina, 

distribuidor, velas, aparelhos de som, luz internas e 

lâmpadas de advertência. 

B. Está diretamente ligado ao motor do veículo por meio 

de uma correia que transmite o movimento do motor, 

fazendo gerar eletricidade do tipo alternada, daí a 

origem do seu nome. 

C. A correia do alternador deve estar em bom estado e 

esticada com a tensão correta, conforme estabelece o 

fabricante. 

D. Motor “pesado”, com ruídos estranhos, requer pronta 

revisão de alternador, bomba-d'água, polias e correias. 

E. Os sistemas de ignição e injeção dependem 

parcialmente da energia disponibilizada pelo 

alternador. 

 

31 – Quanto a acidentes envolvendo cabos de eletricidade, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Jamais se deve ter contato com esses cabos, mesmo 

que ache que eles não estão energizados. 

B. No interior dos veículos as pessoas estão seguras, 

mesmo que os pneus não estejam intactos. 

C. Se o cabo estiver sobre o veículo, as pessoas podem 

ser eletrocutadas ao tocar o solo.  

D. Há um risco de o cabo chicotear próximo a um 

vazamento de combustível, e a faísca produzida pode 

causar um incêndio. 

E. Não se deve mexer nos cabos, apenas isolar o local e 

afaste os curiosos. 

 

32 – Estão entre as principais causas de um carburador 

causando afogamento do motor, EXCETO: 

 

A. Válvula-estilete que não veda 

B. Bóia presa 

C. Borboleta do afogador emperrada 

D. Excesso de temperatura 

E. Agulha da marcha lenta desregulada 

 

33 – Em acidente com veículos as vítimas podem entrar em 

choque hipovolêmico o que agrava sua situação, então, deve-se, 

de preferência, ao acionar o socorro, avisar sobre tais sinais, 

que inclui, EXCETO: 

  

A. Pressão arterial alta 

B. Lábios cianóticos ou pálidos 

C. Náuseas e vômitos 

D. Tremores de frio, pele arrepiada 

E. Tontura e desmaio 

 

34 – A substituição do filtro de cabine, responsável por evitar a 

contaminação do ar lançado pelo ar condicionado, deve ser 

feita a cada: 

 

A. 2.000 km. 

B. 5.000 km. 

C. 8.000 km. 

D. 15.000 km. 

E. 50.000 km. 

 
35 – 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. 

E. Dez anos. 

 

36 – É possível recorrer de uma multa de trânsito, caso não se 

concorde com a sua aplicação. Para isso, é preciso apresentar 

recurso junto à autoridade que a aplicou, no prazo de _____ a 

partir do recebimento da notificação. Esse recurso será 

encaminhado à ________ do condutor multado, que terá o 

prazo de ______ para julgá-lo. Caberá, ainda, um novo recurso 

dessa decisão ao______. 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
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A. 15 dias / Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) / 60 

dias / Junta Administrativa de Recursos de Infrações 

(Jari) do estado 

B. 15 dias / Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações (Jari) do estado / 60 dias / Conselho Estadual 

de Trânsito (Cetran) 

C. 30 dias / Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações (Jari) do estado / 30 dias / Conselho Estadual 

de Trânsito (Cetran) 

D. 30 dias / Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) / 30 

dias / Junta Administrativa de Recursos de Infrações 

(Jari) do estado 

E. 30 dias / CIRETRAN (Circunscrição Regional de 

Trânsito) / 60 dias / Departamento Estadual de 

Trânsito (DETRAN) 

 

37 – São/É documento(s) veicular(es) de porte obrigatório: 

 

I. Certificado de licenciamento anual  

II. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA) 

III. Autorização original para Conduzir Ciclomotor 

(ACC), Permissão para Dirigir (PPD) ou a Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) 

IV. Comprovante de pagamento do Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por Veículos Automotores 

(DPVA). 

V. Carteira de Identidade ou RG 
 

Está (ão) correta(s): 

 

A. I apenas 

B. I e III apenas 

C. I, II e III, V apenas 

D. III e IV apenas 

E. I, II, III e IV apenas 
 

38 – São situações indicativas de quando se deve fazer o 

alinhamento, EXCETO: 

 

A. Quando um pneu tem maior desgaste que o outro. 

B. Trepidação das rodas traseiras, principalmente. 

C. Vibração do carro. 

D. Volante duro. 

E. Veículo tende para direita ou para esquerda. 

 

39 – São exemplos de locais onde é proibido parar o veículo, 

EXCETO: 

 

A. Nos túneis, pontes e viadutos. 

B. Próximo aos hidrantes. 

C. Na contramão de direção. 

D. Nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo de 

alinhamento. 

E. Sobre as calçadas. 

40 – O chassi de construção mais simples e utilizado na maioria 

dos chassis brasileiros é: 

 

A. Paralelos 

B. Em X 

C. Em Z 

D. Em Y 

E. Em cruz 

 

 

 


