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PORTUGUÊS 
 
01. É um substantivo composto: 

 
A) Equivocado. 
B) Malmequer. 
C) Flávia. 
D) Folha. 
E) Chuva. 

 
 

02. São pronomes pessoais retos: 
 

A) Vós – Eles. 
B) Me – Mim. 
C) Comigo – O. 
D) A – Se. 
E) Conosco – Vos. 

 
 

03. “Sapato” e “dúbio” são respectivamente palavras: 
 

A) Monossílaba e polissílaba. 
B) Polissílaba e trissílaba. 
C) Trissílaba e dissílaba. 
D) Dissílaba e polissílaba. 
E) Dissílaba e monossílaba. 
 
 

04. Assinale a alternativa que apresenta o plural 
INCORRETO de substantivo:  
 

A) Órfão – Órfões. 
B) Estudante – Estudantes. 
C) Mão – Mãos. 
D) Mãe – Mães. 
E) Irmão – Irmãos. 

 
 

05. Em qual das alternativas a frase está CORRETAMENTE 
escrita?  
 

A) Ele possue salão de cabeilelero e isso contribue com 
o orçamento. 

B) Ele possui salão de caberereiro e isso contribue com 
o orçamento. 

C) Ele possue salão de cabeileireiro e isso contribue 
com o orsamento. 

D) Ele possui salão de cabeleireiro e isso contribui com 
o orçamento. 

E) Ele possui salão de cabeilereiro e isso contribui com 
o orsamento.  
 
 

06. Assinale a alternativa que NÃO apresenta sinônimos: 
 

A) Âmago – Cerne. 
B) Arroubo – Entusiasmo. 
C) Curra – Estupro. 
D) Similar – Parecido. 
E) Dilapidar – Construir. 

 
 

07. “O Brasil não merece ficar refem dos canalhas.”  
 

Na frase acima falta acento na palavra: 
 

A) Brasil. 
B) Merece. 
C) Ficar. 
D) Refem. 
E) Canalhas. 

  
  

08. Assinale a alternativa em que ambas as palavras estão 
CORRETAMENTE grafadas: 
 

A) Digladear – Previléjio. 
B) Degradear – Prevelégio. 
C) Digladiar – Privilégio. 
D) Digradiar – Privelégio. 
E) Degladiar – Priveléjio. 

 
 

09. NÃO É um sinônimo possível de “refúgio”: 
 

A) Guarida. 
B) Abrigo. 
C) Esconderijo. 
D) Guarita. 
E) Desalento. 

 
 

10. Assinale a alternativa em que ambas as palavras deveriam 
ter sido escritas com X e não com CH: 
 

A) Chachim – Almocharifado. 
B) Chamar – Chofer. 
C) Chatice – Chance. 
D) Chegue – Chocolate. 
E) Cachimbo - Chope. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11. O Município de Riachão do Poço, limita-se com os 
municípios de: 
 

I- Caldas Brandão;  
II- Sapé;  
III- Ingá;  
IV- Sobrado.  

 

Dos itens acima: 
 

A) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.  
B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  
C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
D) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
12. O maior estado em extensão territorial da região Sudeste 
é: 
 

A) Rio de Janeiro. 
B) São Paulo.  
C) Goiás.  
D) Espírito Santo.  
E) Minas Gerais.  
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13. Em Geografia, são utilizadas siglas, compostas por duas 
letras maiúsculas, para representar cada estado brasileiro. A 
sigla do estado de Rondônia é:  
 

A) RD.  
B) RN.  
C) RA. 
D) RO.  
E) RR. 

 
 

14. Boa vista é a capital de qual estado brasileiro? 
 

A) Espírito Santo.  
B) Mato Grosso do Sul. 
C) Paraíba.  
D) Rio Grande do Norte. 
E) Roraima.  

 
 

15. Em qual região está localizado o estado do Rio Grande do 
Norte? 
 

A) Norte. 
B) Sul. 
C) Centro-oeste.  
D) Sudeste.  
E) Nordeste.  

 
 

16. Assinale a alternativa que apresenta apenas estados da 
Região Centro-oeste do Brasil: 
 

A) Tocantins, Acre e Mato Grosso do Sul.  
B) Pará, Acre, Goiás e Mato Grosso. 
C) Pará, Mato Grosso do Sul e Paraná.  
D) Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná.  
E) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.  

 
 

17. Em relação ao estado da Paraíba, analise:  
 

I- Devido à sua localização geográfica privilegiada, 
o extremo oriental das Américas, a Capital paraibana é 
conhecida turisticamente como "a cidade onde o sol nasce 
primeiro"; 

II- A vegetação litorânea da Paraíba apresenta 
matas, manguezais e cerrados, que recebem a denominação 
de "tabuleiro", formado por gramíneas e arbustos tortuosos, 
predominantemente representados por batiputás e 
mangabeiras, entre outras espécies; 

III- É na Paraíba que se encontra o ponto mais 
oriental das Américas, conhecido como a Ponta do Seixas, 
em João Pessoa. 

 
Dos itens acima: 

 
A) Apenas o item II está correto. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos.  
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
 

18. A Região Hidrográfica Parnaíba ocupa 3,9% do território 
brasileiro, abrangendo três estados: 
 

A) Pernambuco, Piauí e Sergipe.  
B) Bahia, Pernambuco e Ceará.  
C) Maranhão, Bahia e Pernambuco.  
D) Sergipe, Ceará e Paraíba.  
E) Ceará, Piauí e Maranhão. 

 
 

19. A Região Hidrográfica São Francisco ocupa 7,5% do 
território brasileiro, abrangendo sete estados, não é um deles: 
 

A) Minas Gerais. 
B) Pernambuco. 
C) Alagoas. 
D) Bahia. 
E) São Paulo. 

 
 

20. O ícone apresentado abaixo é de qual meio de 
comunicação? 
 

 
 

A) Facebook. 
B) Twitter.  
C) Snapchat. 
D) Tinder. 
E) Instagram. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Segundo o Código Nacional de Trânsito, constitui-se 
como objetivo do sistema nacional de trânsito: 
 

I- Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 
com vistas à insegurança, à fluidez, ao conforto, à defesa 
ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu 
cumprimento; 
II- Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização 
de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a 
execução das atividades de trânsito; 
III- Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de 
informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim 
de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema. 
 

Dos itens acima: 
 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Apenas os itens I e II estão incorretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 
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22. A combustão, enquanto processo químico, exige três 
componentes combinados, que são:  
 

A) Calor, oxigênio e combustível.  
B) Calor, gás carbônico e combustível.  
C) Calor, hélio e combustível.  
D) Frio, oxigênio e combustível.  
E) Oxigênio, hidrogênio e gás carbônico.  

 
 
23. Podemos definir a bateria de um automóvel como: 
 

A) Um instrumento que não acumula tensão elétrica.  
B) Um instrumento que possui dois bornes com a 

mesma grossura e polaridade.  
C) Um instrumento que acumula tensão elétrica e 

fornece energia ao veículo quando solicitado.  
D) Um instrumento dispensável ao funcionamento do 

carro.  
E) A tensão mais utilizada em veículos comuns é de 

120 volts.  
 

 
24. A respeito da teoria das relações humanas, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

A) Enfatiza a necessidade de brigas constantes para a 
melhoria da produtividade.  

B) Segundo a mesma, os funcionários devem focar em 
objetivos claros, sem a necessidade de manter boas 
relações com seus companheiros de trabalho.  

C) Os fins justificam os meios, mesmo que sejam 
necessárias a discórdia e a desarmonia no ambiente 
de trabalho.  

D) Enfatiza a necessidade de se criar boas relações no 
ambiente de trabalho.  

E) Está desvinculada de áreas como as Ciências Sociais 
e a Psicologia.  

 
 
25. Observe os itens a seguir a respeito dos primeiros 
socorros e julgue a sua veracidade:  
 

I- Manter a calma não é algo importante para se considerar; 
II- Após verificar a situação, é importante acionar números 
de emergência (SAMU); 
III- Uma das opções é tentar reanimar a vítima oferecendo 
comidas e bebidas.  
 
Dos itens acima: 
 

A) Apenas o item II está correto. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
 
26. Observe os itens a seguir a respeito da direção ofensiva e 
defensiva e julgue a sua veracidade: 
 

I- A direção defensiva é a mais comum, envolve a atenção do 
motorista nas vias, visando evitar acidentes; 

II- Na direção ofensiva, o veículo é utilizado como 
instrumento de ataque em situações de periculosidade, como 
bloqueio de vias; 
III- Na direção defensiva, deve-se buscar criar situações de 
risco e de acidente.  
 

Dos itens acima: 
 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Apenas os itens I e II estão incorretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
 
27. A respeito da segurança de dignitários, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

A) Deve-se sempre estar atento a qualquer sinal de 
perigo e anormalidade. 

B) A atenção é algo secundário, podendo existir 
momentos de descontração.  

C) Deve-se manter as mesmas rotinas, rotas e horários 
do dignitário.  

D) Não é preciso realizar um planejamento da 
segurança do dignitário. 

E) Não se deve levar em consideração pequenos objetos 
como canetas ou malas que sejam transportadas por 
pessoas desconhecidas.  

 
 
28. Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito 
aos cuidados com a higiene pessoal: 
 

A) Uma das formas de cuidar da higiene pessoal é 
tomar banhos todos os dias.  

B) Escovar os dentes após as refeições é uma forma de 
combater doenças, inclusive cardiovasculares.  

C) A higiene pessoal tem um papel secundário e não 
está ligada a doenças.  

D) Hábitos simples como lavar as mãos podem diminuir 
drasticamente as chances de contaminação por 
bactérias.  

E) Um dos cuidados da higiene pessoal é com o sono. O 
descanso é imprescindível para a manutenção da 
saúde física e mental.  

 
 
29. Segundo os conceitos de segurança individual e coletiva, 
constitui-se, enquanto obrigações do empregador e do 
empregado, respectivamente:  
 

A) Exigir o uso de equipamentos de proteção 
individual; usar os itens de proteção individual e 
conservá-los. 

B) Não informar sobre o uso correto dos EPIs; usar 
equipamentos de proteção quando for de sua 
vontade. 

C) Desrespeitar as normas nacionais de segurança do 
trabalho; usar os itens de proteção individual e 
conservá-los.  

D) Não ter responsabilidade pela fiscalização do uso 
dos EPIs; usar os itens de segurança  
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E) Fornecer os equipamentos de proteção individual aos 
trabalhadores; pagar os equipamentos com recursos 
próprios.  

 
 
30. A cidadania está relacionada a um conjunto de deveres e 
obrigações que todos devem cumprir para o bom 
funcionamento de uma sociedade. Dentre as obrigações 
cabíveis a motoristas, pode-se mencionar: 
 

A) O desrespeito pelas normas de trânsito.  
B) Uma condução perigosa, que viole as normas e 

engendre acidentes.  
C) O não pagamento das multas, mesmo quando 

merecidas.  
D) O cuidado com as vias, outros motoristas e 

pedestres.  
E) Uma conduta violenta, que incite brigas de trânsito.  

 
 
31. Observe os artigos a seguir a respeito da resolução n° 26 
do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e julgue a 
sua veracidade: 
 

I- Art. 1° O transporte de carga em veículos destinados ao 
transporte de passageiros, do tipo ônibus, micro-ônibus, ou 
outras categorias, está autorizado desde que observadas as 
exigências desta Resolução, bem como os regulamentos dos 
respectivos poderes concedentes dos serviços; 
II- Art. 2° A carga poderá ser acomodada em compartimento 
conjunto ao dos passageiros; 
III- Art. 3º Fica proibido o transporte de produtos 
considerados perigosos conforme legislação específica, bem 
como daqueles que, por sua forma ou natureza, 
comprometam a segurança do veículo, de seus ocupantes ou 
de terceiros. 
 

Dos itens acima: 
 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Apenas os itens I e II estão incorretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
 
32. A resolução de n° 278/08 do CONTRAN: 
 

A) Proíbe a utilização de dispositivos que travem, 
afrouxem ou modifiquem o funcionamento dos 
cintos de segurança. 

B) Permite a utilização de dispositivos que travem, 
afrouxem ou modifiquem o funcionamento dos 
cintos de segurança. 

C) Proíbe a utilização de dispositivos que travem, 
afrouxem ou modifiquem o funcionamento dos 
dispositivos elétricos do carro. 

D) Proíbe a utilização de dispositivos sonoros que 
perturbem a ordem pública em veículos 
automotores. 

E) Permite a utilização de aparelhos sonoros em 
veículos automotores, mesmo que perturbe a ordem 
pública. 

 
 

33. Os veículos automotores originais de fábrica 
homologados pelo Departamento Nacional de Trânsito – 
DENATRAN com sistema de alimentação de combustível 
para uso do gás natural veicular – GNV, devem ser objeto de 
Programas de Avaliação da Conformidade regulamentados 
pelo: 
 

A) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE. 

B) Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – INMETRO. 

C) Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. 
D) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP.  
E) Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE.  

 
 
34. Considerando a Lei Federal n° 10.741/03, que dispõe a 
respeito do Estatuto do Idoso, a resolução 303/08 estipula e 
disserta sobre:  
 

A) O fim das vagas destinadas a idosos. 
B) A destinação de vagas para dignitários de qualquer 

idade. 
C) A destinação de vagas para idosos, assim como a sua 

sinalização.  
D) O enfraquecimento das políticas de proteção à 

terceira idade. 
E) A exclusividade de todas as vagas para idosos.  

 
 
35. A resolução de n° 304/08 do CONTRAN que versa sobre 
a destinação de vagas em estacionamentos para veículos que 
transportem pessoas com dificuldades de locomoção estipula 
que:  
 

A) As vagas reservadas para veículos que transportem 
pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade 
de locomoção não precisam de sinalização pelo 
órgão ou entidade de trânsito. 

B) As vagas reservadas para veículos que transportem 
pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade 
de locomoção serão sinalizadas pelo órgão ou 
entidade de trânsito. 

C) A credencial confeccionada no modelo proposto por 
esta Resolução terá validade em parte do território 
nacional. 

D) A não necessidade de sinalização e nem de 
destinação de vagas para veículos com essas 
características.  

E) O uso das vagas destinadas para veículos que 
transportem pessoas com necessidades de 
locomoção por pessoas que não se adequem a essas 
características, não configura uma infração de 
trânsito.  

 
 
36. A Resolução de n° 532/15 - CONTRAN, altera o § 3o do 
art. 1o da Resolução CONTRAN no 277, de 28 de maio de 
2008, e determina: 
 

A) Optativa a utilização do dispositivo de retenção para 
o transporte de crianças nos veículos escolares. 
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B) Obrigatória a utilização do dispositivo de retenção 
para o transporte de adultos em veículos de 
transporte coletivo. 

C) Obrigatória a utilização do dispositivo de retenção 
para o transporte de idosos nos veículos privados. 

D) Obrigatória a utilização do dispositivo de retenção 
para o transporte de crianças nos veículos escolares. 

E) Obrigatória a utilização do dispositivo de celulares 
para o transporte de crianças nos veículos escolares. 

 
 
37. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de veículo 
inacabado para fins de legislação de trânsito segundo a 
resolução do CONTRAN de n° 665/17. 
 

A) VEÍCULO INACABADO OU INCOMPLETO – 
todo o chassi e plataforma para ônibus ou micro-
ônibus e os chassis de caminhões, caminhonete, 
utilitário com cabine completa, incompleta ou sem 
cabine. 

B) VEÍCULO INACABADO – todo o chassi e 
plataforma para ônibus ou micro-ônibus e os chassis 
de caminhões, caminhonete, utilitário com cabine 
completa, incompleta ou sem cabine. 

C) VEÍCULO INCOMPLETO – todo o chassi e 
plataforma para ônibus ou micro-ônibus e os chassis 
de caminhões, caminhonete, utilitário com cabine 
completa, incompleta ou sem cabine. 

D) VEÍCULO INACABADO OU INCOMPLETO – 
todo o chassi e plataforma para ônibus ou micro-
ônibus e os chassis de caminhões, caminhonete, com 
exceção do utilitário com cabine completa, 
incompleta ou sem cabine. 

E) VEÍCULO INCOMPLETO – todo o chassi e 
plataforma para ônibus ou micro-ônibus e os chassis 
de caminhões, caminhonete, com exceção do 
utilitário com cabine completa, incompleta ou sem 
cabine. 

 
 
38. A resolução de n° 763/18 do CONTRAN, dispõe sobre a 
utilização obrigatória de espelhos retrovisores, equipamento 
do tipo câmera-monitor ou outro dispositivo equivalente, a 
ser instalado nos veículos destinados ao transporte: 
 

A) De pessoas com deficiência auditiva.  
B) De idosos e gestantes.  
C) Coletivo de escolares.  
D) Coletivo de gestantes.  
E) Privado de escolares.  

 
 
39. Com base em seus conhecimentos, é CORRETO afirmar 
que a placa de sinalização abaixo indica: 
 

 
 

A) Permitido ultrapassar.  
B) Apenas carros.  

C) Apenas motos.  
D) Proibido ultrapassar.  
E) Siga em frente.  

 
 
40. Com base em seus conhecimentos, é CORRETO afirmar 
que a placa de sinalização abaixo indica: 
 

 
 

A) Ciclista transite à esquerda.  
B) Ciclista transite ao centro. 
C) Ciclista transite à direita.  
D) Proibido ciclistas.  
E) Ciclistas transitem fora das ciclovias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


