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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Choram as rosas 

Seu perfume agora 

Se transforma em lágrimas 

E eu me sinto tão perdido 

 

Choram as rosas 

Chora minh'alma 

Como um pássaro 

De asas machucadas 

Nos meus sonhos 

Te procuro 

 

Chora minh'alma 

Lágrimas que invadem meu coração 

Lágrimas, palavras da alma 

Lágrimas, a pura linguagem do amor 

 
(Compositor: Alfredo Matheus. Choram as Rosas © Universal Music 

Publishing Group. Artista: Bruno & Marrone. Meu Presente É Você: 

2005 

 

01- Marque a alternativa que melhor expressa a ideia do verso 

destacado no texto: 

 

A. Sugere que as rosas têm atitudes como os humanos. 

B. Indica que as rosas provocam o choro nas pessoas. 

C. Indica que a natureza age contra o homem. 

D. Denuncia o desmatamento. 

E. Traz humor a um momento triste do homem. 

02- Em qual trecho pode-se afirmar que o autor fez uma 

comparação? 

 

A. “Seu perfume agora 

Se transforma em lágrimas” 

B. “E eu me sinto tão perdido 

 Choram as rosas” 

C. “Chora minh'alma 

  Como um pássaro” 

D. “Nos meus sonhos 

Te procuro” 

E. “Lágrimas que invadem meu coração” 

03- Que palavra abaixo deveria ser acentuada pela mesma regra 

que “LÁGRIMAS”: 

 

A. AMELIA  

B. SECULO 

C. LITORAL 

D. LADRAO 

E. GUARANA 

04- Em qual das alternativas há uma palavra que caracteriza, ou 

seja, dá uma qualidade a outra, no verso:  

“LÁGRIMAS, A PURA LINGUAGEM DO AMOR” 

 

A. ‘lágrimas’ 

B. ‘a’ 

C. ‘pura’ 

D. ‘linguagem’ 

E. ‘amor’ 

 

           A saga "Neymar cai-cai" ganhou o mundo em 2018, 

quando a imprensa internacional começou a atacar o brasileiro 

e reprisou à exaustão trechos dos jogos no Mundial. Mas a 

relação de Neymar com as entradas dos zagueiros é um tema 

antigo na carreira.  

          Desde os primeiros passos como profissional, seu pai 

defende o ato de se atirar no ar para evitar lesões das faltas que 

recebe. "Quem viu a estreia do Neymar poderia entender que o 

Neymar era muito franzino pra estar numa equipe profissional. 

Assiste ele entrando em campo, a camisa enorme, ele muito 

magrinho. O Luxemburgo falou uma coisa e foi até condenado 

por isso. 'O Neymar é um filé de borboleta'. Ele sabia".  

           O tempo passou, e Neymar adquiriu a potência 

muscular.  

           “Um conselho que eu dou pro meu filho é que ele não 

perca a alegria de jogar futebol. Que ele continue jogando da 

forma que achar que é certo, independentemente do resultado. 

Claro que ele joga pra ganhar, mas tem que jogar com alegria”, 

diz Neymar pai. 

 https://esporte.uol.com.br/reportagens-especiais/neymar-se-

joga-pai-do-craque-diz-que-cai-cai-e-para-

protecao/index.htm#file-de-borboleta?cmpid=copiaecola 

 

05- O texto relata: 

 

A. Que o pai do jogador Neymar está insatisfeito com 

suas quedas nos jogos. 

B. O tempo em que o jogador adquiriu potência 

muscular. 

C. Que só quando se tornou profissional, Neymar parou 

de cair. 

D. As razões e uma defesa do pai do jogador Neymar 

sobre sua fama de ‘cai-cai’. 

E. A relação conturbada de Neymar com a imprensa 

internacional e sua maneira de jogar com alegria. 

06- Quando Neymar pai afirma que: “QUEM VIU A ESTREIA 

DO NEYMAR PODERIA ENTENDER QUE O NEYMAR 

ERA MUITO FRANZINO PRA ESTAR NUMA EQUIPE 

PROFISSIONAL”, ele quer dizer que: 

 

A. Neymar começou no futebol sem experiência. 

B. Neymar não tinha preparo emocional para estar numa 

equipe profissional. 

C. A estreia de Neymar prejudicou seu preparo físico 

como atleta profissional. 

D. Uma equipe profissional jamais deveria contratar um 

jogador tão jovem quanto Neymar. 

E. A aparência física de Neymar não era a de um atleta 

de equipe profissional. 

07- De acordo com o texto, a afirmação “ 'O Neymar é um filé 

de borboleta'”, significa que o jogador era: 

 

A. Despreparado   

https://www.google.com/search?q=bruno+%26+marrone+choram+as+rosas+artista&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwLSlMNq7SUspOttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKLCrJLC5ZxKqeVFSal6-gppCbWFSUn5eqkJyRX5SYq5BYrFCUXwwkIQoTAVir21teAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-y5m_mZ7hAhXIIbkGHZiCC4EQ6BMoADADegQIChAN
https://www.google.com/search?q=choram+as+rosas+bruno+%26+marrone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwLSlMNq5S4tLP1TcwzEsrM43XUspOttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKLCrJLC5ZxCqfnJFflJirkFisUJRfDCSTikrz8hXUFHITi4ry81IB3W05_WIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-y5m_mZ7hAhXIIbkGHZiCC4EQmxMoATADegQIChAO
https://www.google.com/search?q=choram+as+rosas+meu+presente+%C3%A9+voc%C3%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwLSlMNq5S4tLP1TcwzEsrKS_UUs9OttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKyywqLlFIzEkqzV3EqpqckV-UmKuQWKxQlF8MJHNTSxUKilKLU_NKUhUOr1Qoy08-vAoA72pWbG0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-y5m_mZ7hAhXIIbkGHZiCC4EQmxMoATAEegQIChAS
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B. Belo  

C. Magro  

D. Pequeno 

E. Doente 

08- “CLARO QUE ELE JOGA PRA GANHAR, MAS TEM 

QUE JOGAR COM ALEGRIA” 

 

A palavra destacada pode ser substituída corretamente por: 

 

A. Porém 

B. Ou 

C. Só 

D. Portanto 

E. E  

09- Em qual das palavras abaixo, o X tem o mesmo som que 

em ‘EXAUSTÃO’? 

 

A. Enxame 

B. Auxílio 

C. Exagero  

D. Tóxico  

E. Nenhuma das Alternativas 

 

10- Qual das alternativas tem uma palavra com o mesmo 

significado da retirada do texto? 

 

A. Reprisou – repetiu 

B. Lesões – bobos  

C. Franzino – obeso 

D. Evitar – provocar 

E. Potência – magreza  

Acordei cedo hoje. Pulei da cama às 6h, dei uma bela 

caminhada até a janela e voltei para a cama às 6h05. Depois, 

fiquei durante dez minutos debaixo do chuveiro frio. Amanhã, 

pretendo abrir a torneira. (Henry Young in: 

https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/5799) 

 

11- Quem está executando as ações no texto? 

 

A. O sujeito oculto “EU”. 

B. Henry Young. 

C. Não existe sujeito nas frases. 

D. “Acordei” 

E. “Fiquei” 

12- Assinale a alternativa correta sobre o texto: 

 

A. Na frase “Depois, fiquei durante dez minutos debaixo 

do chuveiro frio’, a palavra sublinhada indica tempo. 

B. Em  “Amanhã pretendo abrir a torneira”, não há 

indicação do tempo em que o sujeito vai executar a 

ação. 

C. “Pulei da cama às 6h, dei uma bela caminhada até a 

janela”, a vírgula serve para separar uma expressão 

indicativa de lugar. 

D. Todos os verbos do texto estão no tempo passado. 

E. “Amanhã, pretendo abrir a torneira”. A vírgula foi 

empregada para apresentar uma explicação ao leitor. 

13- Complete e assinale a alternativa correta que completa o 

texto a seguir: 

 

“Entre as buzinas e a fumaça dos veículos que ______ no 

engarrafamento, os motoristas ______ correndo entre os 

retrovisores um pontinho colorido. Quando se aproxima, os 

motoristas dão de cara com o vendedor de pipoca Gilmar 

Oliveira, vestido de palhaço. Com o rosto ______ e peruca, ele 

escolheu a fantasia para ______ a atenção dos clientes. 

 

A. fica – veem –  maquiado – chamar  

B. fica – vem – maqueado - chamá 

C. ficão – vê – maqueado – chama  

D. ficam – vê – maqueiado - chamar 

E. ficam – veem –  maquiado – chamar  

14- Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

 

I- Feriado _____ praia. (lugar) 

II- Celular _____ crédito. (falta) 

III- Dia _____ comerciário. (característica) 

IV- Lojas _____ promoção. (conteúdo) 

 

A. Sem – com – sem – na  

B. Na – sem – do – com  

C. Na – pouco – no – na  

D. De – de – com – de  

E. De – no – do – sem  

 

 
 

15- A frase do quadrinho passada para o futuro do presente, 

está correta em: 

A. “eu serei um desses artistas que ficarão mais famosos 

depois da morte.” 

B. “eu serei um desses artistas que ficaram mais famosos 

depois da morte.” 

C. “eu seria um desses artistas que ficarão mais famosos 

depois da morte.” 

D. “eu serei um desses artistas que fica mais famosos 

depois da morte.” 

E. “eu sou um desses artistas que ficaram mais famosos 

depois da morte.” 

 

https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/5799
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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 – A placa indica: 

 

A. Hotel 

B. Igreja 

C. Supermercado 

D. Área de campismo 

E. Pedágio 

  

18 – Define-se por queimaduras, qualquer lesão provocada no 

organismo por ação do calor. Pode provocar queimadura o 

contato com, EXCETO: 

 

A. Objetos perfurocortantes. 

B. Sólidos superaquecidos ou incandescentes. 

C. Algumas substâncias químicas  

D. Radiação infravermelha e ultravioleta (em aparelhos, 

laboratórios ou devido ao excesso de raios solares). 

E. Eletricidade. 

 

19 –  Quando esse símbolo acende no carro 

refere-se à: 

 

A. Luz da temperatura 

B. Luz da bateria 

C. Luz da água 

D. Luz do radiador 

E. Luz do óleo 

 

 

 

20 - Na maioria das regiões do Brasil, os telefones de 

emergência são: 

 

A. Bombeiros: 193; SAMU: 192; e Polícia Militar: 190. 

B. Bombeiros: 193; SAMU: 192; e Polícia Militar: 191. 

C. Bombeiros: 190; SAMU: 192; e Polícia Militar: 193. 

D. Bombeiros: 192; SAMU: 193; e Polícia Militar: 190. 

E. Bombeiros: 191; SAMU: 192; e Polícia Militar: 190. 

 

21 –  Esta imagem: 

 

A. É uma placa de regulamentação e significa trânsito 

proibido a carros de mão. 

B. É uma placa de indicação e significa trânsito proibido 

a carros de mão. 

C. É uma placa de advertência e significa trânsito 

proibido a carros de mão. 

D. É uma placa de regulamentação e significa trânsito 

proibido a carroças. 

E. É uma placa de indicação e significa trânsito proibido 

a carroças. 

 

 

22 – Ao avistar tal placa, entende-se que há 

mais a frente: 

 

A. Uma pista irregular. 

B. Uma saliência ou lombada. 

C. Uma depressão. 

D. Um declive acentuado. 

E. Um aclive acentuado. 

 

23 – O processo pelo qual um pneu usado é reformado pela 

substituição de sua banda de rodagem, ombros e toda a 

superfície de seus flancos é denominado: 

 

A. Recapagem 

B. Recauchutagem  

C. Remoldagem 

D. Reimpressão 

E. Balanceamento 

 

24 – Quanto ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), indique a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Art. 31. O condutor que tenha o propósito de 

ultrapassar um veículo de transporte coletivo que 

esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de 

passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo 

com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à 

segurança dos pedestres. 
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B. Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos 

em vias com duplo sentido de direção e pista única, 

nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade 

suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e 

viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando 

houver sinalização permitindo a ultrapassagem. 

C. Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o 

condutor não poderá efetuar ultrapassagem. 

D. Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra 

deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo 

para os demais usuários da via que o seguem, 

precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 

posição, sua direção e sua velocidade. 

E. Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que 

implique um deslocamento lateral, o condutor deverá 

indicar seu propósito de forma clara e com a devida 

antecedência, e apenas por meio da luz indicadora de 

direção de seu veículo. 

 

25 – A velocidade máxima permitida para a via será indicada 

por meio de sinalização, obedecidas suas características 

técnicas e as condições de trânsito. Porém, onde não existir 

sinalização regulamentadora, nas vias urbanas, a velocidade 

máxima será de: 

 

I. Nas vias locais 

II. Nas vias arteriais 

III. Nas vias coletoras 

IV. Nas vias de trânsito rápido 

 

a. Oitenta quilômetros por hora 

b. Sessenta quilômetros por hora 

c. Quarenta quilômetros por hora 

d. Trinta quilômetros por hora 

 

Correlacione as colunas e indique a alternativa correta: 

 

A. I – a / II – b / III – c / IV – d 

B. I – b / II – a / III – d / IV – c 

C. I – d / II – b / III – c / IV – a 

D. I – d / II – c / III – b / IV – a 

E. I – c / II – b / III – a / IV – d 

 

26 – CTB - Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de 

Habilitação é uma infração: 

 

A. Gravíssima 

B. Grave 

C. Média 

D. Leve 

E. Inexistente 

 

27 – CTB - Art. 165.  Dirigir sob a influência de álcool ou de 

qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência é uma infração gravíssima e tem como penalidade: 

 

A. Multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir 

por 6 meses. 

B. Multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir 

por 12 meses. 

C. Multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 

6 meses. 

D. Multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 

12 meses. 

E. Multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir por 

12 (doze) meses. 

 

28 – CTB - Art. 181. Estacionar o veículo nas vagas reservadas 

às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que 

comprove tal condição tem como medida administrativa: 

 

A. Infração gravíssima  

B. Multa 

C. Multa (três vezes) 

D. Remoção do veículo 

E. Retenção da CNH  

 

29 – CTB - Art. 253-A. Usar qualquer veículo para, 

deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a 

circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de 

trânsito com circunscrição sobre ela é: 

 

A. Infração grave com multa   

B. Infração grave com multa (cinco vezes)  

C. Infração gravíssima com multa (cinco vezes)  

D. Infração gravíssima com multa (dez vezes)  

E. Infração gravíssima com multa (vinte vezes)  

 

30 – CTB - Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção 

de veículo automotor pode gerar como penas: 

 

A. Reclusão, de três meses a dois anos e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

B. Reclusão, de seis meses a dois anos e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

C. Detenção, de três meses a dois anos e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

D. Detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

E. Detenção, de seis meses a um ano e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

 

31 – Quanto ao alternador, indique a alternativa INCORRETA: 

 

A. A função do alternador é gerar energia.  

B. O alternador é a central elétrica do carro.  

C. Uma vez acionado pelo motor através de uma correia, 

transforma energia mecânica em elétrica. 

D. A principal função da correia do alternador é ser 

responsável por colocar o alternador em atividade. 

E. Quando o alternador para de gerar carga, o carro para 

imediatamente a sua operação. 
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32 – São procedimentos que contribuem para reduzir a poluição 

atmosférica e a poluição sonora, EXCETO: 

 

A. Calibre periodicamente os pneus, de preferência a cada 

15 dias. 

B. Trocar de marcha na rotação correta do motor. 

C. Evitar reduzir constantemente a marcha, acelerações 

bruscas e freadas excessivas. 

D. Desligue o motor numa parada prolongada. 

E. Não acelerar quando o veículo estiver em ponto morto 

ou parado no trânsito; 

 

33 – Em caso de acidente, a sinalização deve ser iniciada para 

ser visível aos motoristas de outros veículos antes que eles 

vejam o acidente. Para o início da sinalização, deve-se medir a 

distância em: 

 

A. Metros 

B. Passos 

C. Polegadas 

D. Hectares 

E. Braços abertos 

 

34 – É responsável por controlar a entrada de água no radiador: 

 

A. Termômetro automotivo  

B. Válvula termostática 

C. Biela 

D. Vela térmica 

E. Tampão vedante 

 

35 – São vantagens do câmbio automático em relação ao 

manual, EXCETO: 

 

A. Maior conforto ao dirigir 

B. Trocas de marcha quase imperceptíveis 

C. Fácil operação 

D. Torque ininterrupto 

E. Mais economia de combustível comparado ao manual, 

mesmo este sendo usado corretamente. 

 

36 – Para troca de pneu tem-se alguns procedimentos que 

devem ser tomados. Indique a alternativa INCORRETA sobre 

tais: 

 

A. Os macacos devem ser usados para erguer e manter o 

carro no lugar. 

B. Devem-se usar cavaletes ao trabalhar debaixo de um 

carro. 

C. Nunca se deve erguer um carro com o macaco sem 

calçar as rodas para impedi-las de girar.  

D. Procurar estacionar em um lugar plano antes de usar 

um macaco. 

E. Certificar-se de que a sua marcha esteja no modo P 

(Estacionar) (ou em Primeira no caso de câmbio 

manual) e que o freio de mão esteja puxado antes de 

erguer o carro. 

 

 

 

 

37 – É um caso de imperícia: 

 

A. Dirigir com categoria diferente da necessária para o 

veículo que está sendo utilizado no momento. 

B. Dirigir sob chuva intensa. 

C. Dirigir com veículo defeituoso. 

D. Dirigir com pneus carecas. 

E. Praticar rally em estradas proibidas para tal evento. 

 

38 – Quando o pneu apresenta a letra T impressa significa que: 

 

A. O limite de velocidade recomendada é de 190km/h 

B. O limite de velocidade recomendada é de 210km/h 

C. A capacidade de carga recomendada é de 530kg 

D. O limite de temperatura recomendada é de 100ºC 

E. O limite de temperatura recomendada é de 85ºC 

 

39 – Deve-se verificar semanalmente o nível do líquido de 

arrefecimento (uma mistura de água e aditivo) dentro do 

reservatório ligado ao radiador. Para completar, indica-se usar: 

 

A. 100% de aditivo. 

B. 1/2 de água filtrada e 1/2 de aditivo. 

C. 1/3 de água filtrada e 2/3 de aditivo. 

D. 2/3 de água filtrada e 1/3 de aditivo. 

E. 90% de água filtrada e 10% de aditivo. 

 

40 – Em curvas fechadas deve-se: 

 

A. Diminuir a velocidade antes de entrar na curva e ir 

freando aos poucos dentro dela.  

B. Diminuir a velocidade antes de entrar na curva e frear 

no meio dela.  

C. Diminuir a velocidade antes de entrar na curva e não 

frear no meio dela. Fazer a curva pisando levemente 

no acelerador. 

D. Diminuir a velocidade antes de entrar na curva. Fazer 

a curva pisando levemente no freio e acelerando no 

final dela. 

E. Aumentar a velocidade antes de entrar na curva e não 

frear no meio dela.  

 

 

 


