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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

01 - Assinale o significado da placa de advertência abaixo: 
A) Adverte que o trânsito é local e a via não tem prosseguimento. 
B) Adverte que à frente existe circulação de ciclistas e pedestres. 
C) Alerta o condutor da existência de uma entrada à direita. 
D) Pista escorregadia quando molhada. 

 

02 - Assinale uma infração gravíssima: 
A) Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança. 
B) Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. 
C) Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória. 
D) Estacionar o veículo em viadutos, pontes e túneis. 
 
03- Quando cometido uma infração, por quanto tempo ficará constando a pontuação na minha CNH?  
A) 02 anos a partir da data da infração.  
B) 06 meses a partir da data da infração.  
C)12 meses a partir do aviso de recebimento.  
D) Por um ano, a contar da data do cometimento da infração.  
 
04-  Após o seu vencimento, por quantos dias ainda posso continuar usando minha CNH?  
A) O prazo é de 18 dias.  
B) De acordo com o disposto no inciso V do art. 162 do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo é de quarenta e cinco 
dias após o vencimento.  
C) De acordo com o disposto no inciso V do art. 162 do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo é de sessenta dias 
após o vencimento. 7  
D) De acordo com o disposto no inciso V do art. 162 do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo é de trinta dias após o 
vencimento.  
 
05- Se ao acionar a embreagem, ela apresenta um chiado, o que você devo fazer:  
A) Passa óleo na mola da embreagem.  
B) Procura uma oficina qualquer.  
C) Segue normalmente a viagem.  
D) Procura uma oficina especializada.  
 
06- Após o motorista tomar cerveja no almoço deve:  
A) Escovar os dentes e sair dirigindo com cuidado.  
B) Dormir por 10 min. e depois dirigir normalmente.  
C) Não dirigir.  
D) Tomar um banho frio e sai dirigindo.  
 
07- A segurança do trânsito nas vias depende:  
A) Apenas do comportamento do outro.  
B) Apenas da sinalização da via.  
C) Apenas da manutenção do veículo.  
D) Do comportamento de todos os usuários das vias.  
 
08- Fazem parte do sistema de suspensão de um veículo: 
A) Molas e amortecedores.  
B) Molas e caixa de direção.  
C) Correia dentada e ventoinha. 
D) Cilindro mestre e estabilizador. 
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09- Os motores a Diesel, no tempo de admissão, admitem: 
A) Apenas ar. 
B) Apenas combustível. 
C ) Mais combustível do que ar. 
D ) Mais ar do que combustível. 
 
10- Como é chamado o tipo de freio que atua através do atrito entre as lonas e a superfície interna nos 
tambores de freio: 
A) Freio motor. 
B) Freio a disco. 
C) Freio assistido. 
D) Freio de tambor. 

11- De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, estrada é: 
A) Via rural lajotada. 
B) Via rural não pavimentada. 
C) Via rural com pavimento asfáltico. 
D) Via urbana pavimentada. 
 
12-  O que significa a placa abaixo: 
A) Confluência à esquerda. 
B) Entroncamento oblíquo à esquerda. 
C) Via lateral à esquerda. 
D) Entroncamento de pista à esquerda. 

 

13- Num acidente de trânsito, qual procedimento deve ser feito se uma vítima está gritando de dor?  
A) Fazer compressas geladas no local da dor.  
B) Fazer compressas quentes no local da dor.  
C) Esperar o resgate.  
D) Levá-la ao hospital em seu carro.  
 
14- Qual a função dos amortecedores: 
A) Evitar o atrito entre os pneus.  
B) Aumentar a vida das pastilhas de freio.  
C) Reduzir os movimentos bruscos das molas.  
D) Nenhuma das alternativas acima 
 
15-  Dirigir sob influência de álcool é considerada infração:  
A) Gravíssima, 07 pontos na CNH e R$ 574,61.  
B) Gravíssima, 07 pontos na CNH e R$ 957,69, suspensão do direito de dirigir e detenção de 06 meses a 03 anos.  
C) Grave, 07 pontos na CNH e R$ 654,00.  
D) Grave, 05 pontos na CNH e R$ 191,54.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
16- Qual foi a cidade escolhida  para realização das Olimpíadas de 2016. 
A ) Madri 
B) Tel Aviv 
C) Londres 
D) Rio de Janeiro 
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17- Temporais, furacões, enchentes. Parece que o mundo está mudando. Muitos cientistas acham que essas 
mudanças do clima estão ocorrendo devido: 
A ) Ao aquecimento global. 
B) A tempestades magnéticas. 
C) À Guerra no Oriente Médio. 
D) Ao aumento das florestas no planeta. 
 
18-  O Parque da Serra do Tabuleiro fica em qual dos municípios abaixo? 
A) Palhoça 
B) Joaçaba 
C) Florianópolis 
D) Campo Alegre 
 
19-  Em que lugar do Rio de Janeiro ocorreu o maior deslizamento da história do Brasil, resultando na morte 
aproximada de 1000 pessoas? 
A) Na favela do Alemão 
B) Na região Serrana 
C) Na área rural 
D) Na favela da Rocinha 

20-  Qual o nome do terrorista mais procurado do mundo, responsável pelo maior ataque terrorista em solo 
norte-americano e que foi morto no dia 1 de maio de 2011? 
A) Barack Obama 
B) Osama Bin Laden 
C) Saddam Hussein 
D) muamar kadafi 
 

PORTUGUÊS 

21-  Assinale a seguir, a única palavra que se encontra no feminino: 
a) flor 
b) tapete  
c) sono  
d) amor  
 
22-  Qual das palavras abaixo está corretamente separada em sílabas: 
A) de-sen-vol-vime-nto 
B) par-ale-los 
C) err-a-di-ca-ção 
D) su-pe-ri-or 

23-  Marque a alternativa que identifica a palavra que não deve ser acentuada: 
A) século 
B) dicionário 
C) guérra 
D) ausência 

24-  Marque a alternativa que identifica a palavra que deve ser acentuada: 
A) plataforma 
B) vinho 
C) petala 
D) rosa 

25-  Qual das palavras abaixo tem como significado uma grande quantidade de peixes juntos: 
A) multidão 
B) cardume 
C) enxame 
D) peixada 
 


