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LÍNGUA PORTUGUESA 

Considere o texto 1 a seguir para responder às questões 
de 01 a 08.

Texto 1
Estudos mostram o que passa pela cabeça dos animais

O Homo sapiens é o único animal capaz de dominar 
sintaxe,  formar  frases  complexas  e  registrar  o  que  pensa. 
Fato. Mas alguns bichos podem compreender a nossa lingua-
gem quase como se fossem uma pessoa – embora não con-
sigam reproduzi-la com a desenvoltura de um papagaio.
[…]

Golfinhos aprendem linguagens artificiais, como de-
monstrou o psicólogo Louis Herman, da Universidade do Ha-
vaí, EUA. Numa delas, palavras representadas por sons de 
computador formavam 2 mil frases. Quando os golfinhos ou-
viam "ESQUERDO BOLA BATER", por exemplo, entendiam 
que era para bater na bola do lado esquerdo. E também com-
preendiam  a  ordem  das  palavras.  Sabiam  que  o  pedido 
"PRANCHA PESSOA ÁGUA"  era  para  que  levassem uma 
prancha a uma pessoa que estava na água.  Já "PESSOA 
PRANCHA ÁGUA"  era  para  levar  a  pessoa  à  prancha  na 
água. Não existe diferença entre fazer isso e aprender  um 
idioma. Ponto para os golfos.

Mas talvez nem eles sejam páreo para Chaser, uma 
border collie. A cadela aprendeu o nome de mais de mil obje-
tos – a maioria brinquedos, mas tudo bem. Seu dono, um psi-
cólogo, já nem conta mais quantas palavras ela sabe. Agora 
ele prefere lhe ensinar rudimentos de gramática. 

Então  estamos  de  acordo:  certos  animais,  quando 
treinados, conseguem compreender parte da  linguagem hu-
mana. Mas o que isso importa para os outros animais de sua 
espécie? [...]  Chaser pode até aprender versos de Shakes-
peare, mas será inútil tentar esbanjar seu intelecto com ou-
tros cães. Mas a ideia de que eles praticamente não se comu-
nicam entre si morreu faz tempo. Até as abelhas fazem isso: 
elas dançam para informar a distância e a direção das fontes 
de alimentos.

Golfinhos têm uma linguagem interna. Eles se comu-
nicam por assobios e sinais corporais como saltos, tapas da 
cauda na água e fricção da mandíbula. Cada animal tem uma 
modulação única, o que lhe confere uma voz individual.

Kathleen Dudzinski, diretora do Dolphin Communica-
tion Project,  escuta  esses  animais há  quase 20 anos  com 
aparelhos que registram a frequência e as nuances de sua 
linguagem. Mas admite que ainda falta muito para decifrá-la, 
sobretudo porque golfinhos nadam rápido  e é difícil  captar 
uma conversa entre vários animais debaixo d’água. Além dis-
so, cada sinal varia conforme o contexto. Com os humanos é 
igual:  dependendo da situação,  uma pessoa que levanta a 
mão aberta quer dizer "tchau", "pare" ou "custa R$ 5".

O mistério sobre a língua dos golfinhos – e a das ba-
leias, que se comunicam de um jeito parecido com o de seus 
primos – continua. Mas a tecnologia pode dar uma força. Mer-
lin, um golfinho nariz-de-tesoura que vive em Puerto Aventu-
ras, no Caribe mexicano, é o primeiro de sua espécie a usar 
iPad. Seu treinador, Jack Kassewitz, espera que a tela sensí-
vel ao toque do focinho comece a facilitar a comunicação en-
tre humanos e cetáceos. Bom, tomara que eles não fiquem só 
jogando Angry Birds, como fazem os humanos quando colo-
cados diante do tablet.

SZKLARZ, Eduardo; VERSIGNASSI, Alexandre. Estudos mostram o que 
passa pela cabeça dos animais. Superinteressante. Edição 289 mar. 

2011. Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/estudos-mostram-
passa-pela-cabeca-animais-623040.shtml> Acesso em: 3 maio 2011. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Quanto à temática, o texto apresentado trata da 
(A) incredulidade dos humanos em relação ao sistema de 

comunicação dos animais.
(B) esperteza dos golfinhos para conseguirem alimentos.
(C) astúcia  de alguns animais  em relação à linguagem 

humana.
(D) habilidade racional de cetáceos e de mamíferos.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ao se enunciar frases do tipo prancha pessoa água e pes-
soa prancha água, o autor do texto deixa claro que, quan-
do treinados, os golfinhos
(A) agem conforme a orientação dada pelo público.
(B) desenvolvem  habilidades  linguísticas  superiores  às 

dos cães. 
(C) fingem obediência para brincarem por mais tempo.
(D) decodificam significados decorrentes da alteração na 

ordem frasal.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No quarto parágrafo, o autor afirma estar extinta a crença da
(A) inutilidade da linguagem humana para os animais de 

uma mesma espécie.
(B) inexistência de comunicação entre os animais.
(C) imperfeição do acordo comunicativo entre animais e 

homens.
(D) interação entre os animais e seus treinadores.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os desafios apontados por Kathleen Dudzinski para 
registrar a frequência e as nuances da linguagem dos gol-
finhos, a única dificuldade que se assemelha à capacidade 
interativa humana diz respeito ao fato de que esses ani-
mais 

(A) reconhecem sentidos  contextuais  diferentes  para  o 
mesmo sinal.

(B) nadam rápido, tendo pouco tempo para interagirem 
entre si.

(C) vivem em grupos muito grandes, dificultando a homo-
geneização linguística.

(D) produzem simultaneamente sinais sonoros indicativos 
de comunicação.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O texto de Eduardo Szklarz e Alexandre Versignassi é um 
artigo de divulgação científica porque
(A) narra um fato do cotidiano com o objetivo de tecer crí-

ticas.
(B) antecipa  os  conteúdos  de  uma  revista  ao  mesmo 

tempo em que os comenta.
(C) faz apelos ao interlocutor com a finalidade de que ele 

adquira algum bem.
(D) explicita as descobertas da ciência em uma lingua-

gem acessível. 
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No desejo expresso em suas palavras finais, os autores

(A) evidenciam as ações humanas como superiores às 
ações dos animais.

(B) enaltecem o  desenvolvimento  tecnológico  por  meio 
de nomes em língua estrangeira.

(C) tecem uma crítica aos humanos por subutilizarem os 
recursos tecnológicos.

(D) instauram uma discussão favorável  à harmonia  em 
tempos de tecnologia.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra tablet, presente no último parágrafo do texto, retoma 
anaforicamente o seguinte vocábulo:

(A) Angry Birds

(B) cetáceos

(C) tecnologia

(D) iPad

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se o contexto, na frase  Até as abelhas fa-
zem isso, a palavra até aproxima-se do sentido de

(A) “inclusive”

(B) “contudo”

(C) “somente”

(D) “logo”

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No site de Millôr Fernandes, há uma seção intitulada “Con-
pozissõis Imfãtis”, em que o autor imita a produção de tex-
tos de alunos em idade escolar. Leia uma dessas “Conpo-
zissõis”, a seguir, para responder às questões 09 e 10.

Texto 2
O camelo
O camelo é um animal que eu acho mais bacana tirando o 
elefante, o tigre, a cobra e outros. Tem o camelo de uma cor-
cova e outro de duas corcovas e como as corcovas fazem 
uma onda o camelo se chama o Navio do Deserto.
A corcova do camelo também se chama bossa que eu acho 
que ele tem muita e que foi ele o inventor da bossa nova. O 
camelo trabalha oito dias sem beber ao contrário do meu tio 
que bebe oito dias sem trabalhar.

FERNANDES, Millôr. O camelo. In: Conpozissõis Imfãtis. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/millor/conpozis/019.htm>. 

Acesso em: 4 maio 2011.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do verbo  tirar,  em  o camelo é um animal que eu 
acho mais bacana  tirando  o elefante, o tigre, a cobra e  
outros, permite a interpretação de que o enunciador

(A) aprecia mais o camelo do que qualquer outro animal.

(B) prefere o elefante, o tigre e a cobra.

(C) ama todos os animais de igual modo.

(D) compara o camelo com a cobra e outros animais.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se os aspectos climáticos do deserto, deno-
minar o camelo como o “Navio do deserto” configura uma

(A) impropriedade estilística.

(B) inadequação contextual.

(C) redundância argumentativa.

(D) comparação irônica.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto 3 a seguir para responder às questões de 11 a 
15. 

Texto 3
Maria Delfino Todaro (1919-2011)

Apaixonou-se pela voz saída do rádio

A costureira e dona de casa Maria Delfino Todaro vi-
veu boa parte de sua vida com o rádio ligado, ouvindo notí-
cias e, antigamente, novelas. Aos 28, ela escutou pelo apare-
lho a voz do futuro marido.

Na época, ela se apaixonou por uma personagem de 
uma novela da Rádio São Paulo: um pianista que tocava Cho-
pin nos momentos de melancolia. Um dia, foi à emissora co-
nhecer o dono da voz que tanto a encantava.

O ator, que também dirigia novelas e era oficial de 
Justiça quando não estava no ar, chamava-se Alfredo Todaro. 
Apaixonaram-se ali, e apesar da diferença de 20 anos entre 
eles, começaram um relacionamento que durou 52 anos. 

Filha  de  um administrador  de  uma fazenda,  Maria 
nasceu em Indaiatuba (SP). Com 20 e poucos anos, veio a 
São Paulo atrás de um emprego. 

Foi  costureira,  apesar de o marido não gostar que 
ela trabalhasse. Na cozinha, era excelente, como lembra a fi-
lha, Cleo: o macarrão e o arroz com lentilhas que fazia eram 
um sucesso em casa.

Muito séria, era chamada de “general” pelo marido. A 
filha conta que a mãe, extremamente ativa, andava rapidinho 
e não se sentava nem para tomar café – fazia-o em pé.

Maria  nunca  deixou  de  acompanhar  a  carreira  do 
marido. A filha do casal chegou até a virar nome de uma per-
sonagem numa novela.

Em 1999,  Alfredo  morreu.  No  ano  seguinte,  Maria 
teve o primeiro derrame. Ficou dez anos na cadeira de rodas. 
Na segunda,  não  resistiu  a  outro  derrame.  Tinha 92 anos. 
Deixa filha, duas netas e bisneto.

A missa de sétimo dia será hoje, às 19h, na igreja 
São Domingos, em São Paulo.

BERTONI, Estêvão. Folha de S. Paulo, São Paulo, 2 maio 2011. p. C4. 
Cotidiano. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto 3 integra o obituário do jornal  Folha de S. Paulo, 
uma seção referente a notícias fúnebres. Esse texto, no 
entanto, distancia-se dos obituários padrões e se aproxima 
do gênero 

(A) manchete.

(B) artigo de opinião.

(C) crônica.

(D) romance.
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que aspecto relativo ao conteúdo do texto 3 favorece sua 
inclusão na seção de obituários? 

(A) A descrição do tempo em que Maria esteve casada 
com Alfredo.

(B) As informações a respeito da missa de sétimo dia, no 
último parágrafo.

(C) A análise das circunstâncias em que Maria conheceu 
Alfredo.

(D) A notícia do primeiro derrame sofrido por Maria de-
pois da morte de Alfredo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o uso de dois pontos, no segundo e no quinto 
parágrafos, contribui para  

(A) causar uma ruptura na sequência das ideias. 

(B) vincular elementos promotores da relação de causa e 
consequência.

(C) apresentar informações caracterizadoras das perso-
nagens.

(D) introduzir textualmente a voz do locutor.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que traço do temperamento de D. Maria contribuiu para 
que seu marido a apelidasse de “general”?

(A) Dinamismo

(B) Profissionalismo

(C) Ligeireza

(D) Seriedade

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  contexto,  o  trecho  sublinhado  na  frase 
“Aos 28, ela escutou pelo aparelho a voz do futuro marido” 
pode ser parafraseado por: 

(A) “a voz daquele com quem ela vai se casar.”

(B) “a voz daquele com quem viria a se casar.”

(C) “a voz do homem com quem provavelmente se casaria.”

(D) “a voz da pessoa a quem está prometida para se ca-
sar.”

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um cliente dispunha de uma certa quantia em dinheiro e 
comprou um quilo de alcatra e dois quilos de linguiça em 
um açougue. Considerando que o quilo da linguiça custa-
va R$ 7,80, o quilo da alcatra, R$ 16,00 e que ele recebeu 
R$ 3,40 de troco, conclui-se que o valor de que este clien-
te dispunha era:

(A) R$ 31,50

(B) R$ 35,00

(C) R$ 37,00

(D) R$ 39,50

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Dieese) mostram que, em feve-
reiro de 2011, o valor da cesta básica em Goiânia atingiu 
R$ 241,53, acumulando um aumento de 26,7% em 12 me-
ses (Disponível  em:  http://www.dieese.org.br). De acordo 
com esses dados, a variação do valor nominal, em reais, 
do valor da cesta básica em Goiânia, entre fevereiro de 
2010 e fevereiro de 2011, foi, aproximadamente, de: 

(A) R$ 24,15

(B) R$ 26,90

(C) R$ 50,90

(D) R$ 64,49

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo reportagem de  O Popular (6 mar. 2011, p. 12), 
em 2005 Goiás tinha 1.038 investidores na Bolsa de Valo-
res, enquanto hoje tem 6.736 investidores, um crescimen-
to de 550%. Neste mesmo período, o crescimento no país 
foi de 308%.  Caso o número de investidores de Goiás na 
Bolsa de Valores tivesse o mesmo crescimento do país no 
período,  hoje  o  número de investidores  de Goiás seria, 
aproximadamente, de:

(A) 3.197

(B) 4.235

(C) 5.172

(D) 5.698

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Três amigas fazem caminhada em uma pista. Enquanto a 
primeira gasta, em média, 12 minutos para dar uma volta, 
a segunda gasta 15 minutos e a terceira, 20 minutos. Se 
as três amigas saírem juntas do ponto de partida e anda-
rem no mesmo sentido na pista, quando as três amigas se 
encontrarem  no  ponto  de  partida  pela  primeira  vez,  a 
soma do número de voltas que as três terão dado será: 

(A) 12

(B) 15

(C) 20

(D) 25

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um contrato de locação de imóvel de 12 meses prevê, em 
caso de rescisão antecipada por parte do inquilino, multa 
proporcional ao número de meses que faltam para vencer 
o contrato, calculada pela fórmula M=3−0,25n A , em 
que A  é o valor mensal do aluguel e n  o número de me-
ses decorridos até a data da rescisão n≤12.  

Assim, para que o valor da multa rescisória paga por um 
inquilino seja igual ao valor do aluguel mensal, o valor de 
n  deve ser igual a:

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O prato giratório de um micro-ondas dá uma volta comple-
ta a cada 10 segundos quando ele é ligado. Se for  coloca-
da no micro-ondas uma caneca com alça e for selecionado 
o tempo de aquecimento de 1 minuto e 32 segundos, o ân-
gulo que a alça da caneca fará com a posição inicial, após 
o término do aquecimento, será de:

(A) 32o

(B) 36o

(C) 72o

(D) 96o

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe os dados apresentados na tabela a seguir.

Partos de mulheres americanas com mais de 35 anos
1990 2008

Total de partos 368 mil 603 mil

Mulheres com mais de 
35 anos solteiras

14% 19%

NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL, jan. 2011, p. 21

De acordo com os dados apresentados nesta tabela, o nú-
mero  de  partos  de  mulheres  solteiras  com mais  de  35 
anos teve um crescimento porcentual de 1990 para 2008 
de, aproximadamente,

(A) 5%

(B) 35,7%

(C) 55,4%

(D) 122%
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo dados do Ipea, em futuro próximo, com a entrada 
em  operação  das  usinas  geradoras  de  energia  elétrica 
atualmente em construção, a oferta de energia elétrica no 
Brasil  aumentará em 35%. Atualmente,  72% da energia 
elétrica gerada é proveniente de usinas hidrelétricas, e o 
restante é produzido por outras fontes, como combustíveis 
fósseis, biomassa, termonucleares e eólicas.  Com as no-
vas usinas, a participação das fontes hídricas na geração de 
energia representará apenas 64% da energia elétrica gerada 
no país.  (Disponível  em:  <http://www.ipea.gov.br>.  Acesso 
em: 12 mar. 2011).

De acordo com estes dados,  conclui-se que a oferta de 
energia produzida pelas hidrelétricas aumentará no futuro 
próximo em relação à oferta atual. Qual será o porcentual 
desse aumento? 

(A)   8%

(B) 12%

(C) 20%

(D) 29%

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A seguir, são mostrados um quadrado e um retângulo de 
áreas iguais.

Admitindo-se que a medida do menor lado do retângulo seja a 
terça parte da medida do lado do quadrado, a razão entre o 
perímetro do quadrado (PQ) e o perímetro do retângulo (PR) 
será de:

(A) 0,3

(B) 0,6

(C) 0,9

(D) 1,2

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dona Maria foi à feira com R$ 15,00 para comprar abacaxi 
e melão. Se ela comprasse três abacaxis e dois melões 
faltariam R$ 2,60 para ela pagar a compra. No entanto, se 
ela levasse um melão a menos, sobraria R$ 1,40 de troco. 
Nessas condições, o preço de cada abacaxi é: 

(A) R$ 3,20

(B) R$ 3,70

(C) R$ 4,00

(D) R$ 4,30

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir mostra o total de casamentos ocorridos 
no país em 2009, distribuídos por sexo e pelo estado civil 
dos cônjuges antes do casamento.

Mulher
Solteira

Mulher
Viúva

Mulher
Divorciada

Homem
Solteiro 771.197 5.295 39.716

Homem
Viúvo 8.651 2.826 4.762

Homem
Divorciado 70.655 3.932 26.613

Disponível em: <www.ibge.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2011

De acordo com os dados da tabela, qual é a quantidade 
de casamentos ocorridos em 2009 em que ambos os côn-
juges não eram solteiros?

(A)   16.239

(B)   38.133

(C)   71.091

(D) 101.200

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico de uma função afim intersecta o eixo das orde-
nadas no ponto de coordenadas (0, 3). Considere que o 
triângulo, situado no segundo quadrante, determinado pe-
los eixos coordenados e pelo gráfico dessa função, tem 
área igual a três unidades quadradas. Qual é a expressão 
que define essa função?

(A) f  x=3x3
2

(B) f  x=3
2

x 3
2

(C) f  x=3
2

x3

(D) f x=3x3

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dados do Censo/2010 feito pelo IBGE mostram que a sé-
rie das populações dos 246 municípios goianos apresenta 
forte  assimetria  em sua  distribuição.  Enquanto  a  média 
dessa série é de 24.406,7 habitantes, tendo somente 42 
municípios com população superior a esse valor, a media-
na da série é bem menor, apenas 6.876,5 habitantes.(Dis-
ponível  em:  <www.ibge.com.br>. Acesso  em:  11  mar. 
2011.)

De  acordo  com  estas  informações,  quantos  municípios 
goianos possuem população entre 6.876,5 e 24.406,7 ha-
bitantes?

(A)   81

(B) 102

(C) 123

(D) 204

matematica_medio_conhecimentos-comuns
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um professor calculou a média de duas notas obtidas por 
seus alunos por dois critérios diferentes: média aritmética 
simples e média ponderada, utilizando peso 2 e 3 na pri-
meira e na segunda notas, respectivamente. Qual foi a pri-
meira nota de um aluno cuja média aritmética simples foi 
6,5 e a média ponderada, da maneira descrita, foi 7,0?

(A) 4,0

(B) 5,0

(C) 6,8

(D) 8,5

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir apresenta o valor da produção na Agri-
cultura no estado de Goiás, no período de 2003 a 2008.

De acordo com os dados apresentados neste gráfico, a pro-
dução média na agricultura no estado de Goiás no período 
mencionado foi

(A) inferior à produção no ano de 2005.

(B) superior à produção no ano de 2004.

(C) superior  à média da produção nos anos de 2007 e 
2008.

(D) inferior  à  média  da  produção  nos  anos  de  2004  e 
2007.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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DIREÇÃO DEFENSIVA E PRIMEIROS SOCORROS

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A água na pista pode causar a aquaplanagem, que é a 
perda da aderência do pneu com o solo, fazendo com que 
o veículo flutue sobre a água e o condutor perca totalmen-
te o controle sobre o veículo.  Para reduzir  os riscos de 
aquaplanagem, recomenda-se:
(A) frear o veículo sobre a poça d'água para afastá-la da 

pista.
(B) acionar o freio e movimentar o volante para desviar o 

veículo das poças d'água.
(C) não  acionar  o  freio  e  segurar  o  volante  com força 

para controlar o veículo.
(D) acelerar para passar mais rápido pelas poças d'água.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os condutores de motocicletas e ciclomotores devem obe-
decer à seguinte regra de segurança:

(A) transportar criança com idade inferior a dez anos.

(B) fazer ultrapassagens pela via de maior tráfego de veí-
culos.

(C) circular entre as faixas de veículos, evitando conges-
tionar o trânsito.

(D) transitar com farol aceso durante a noite e o dia.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento 
com sinal luminoso, o condutor observa que a luz verme-
lha está acesa. Neste caso, ele deve fazer a seguinte ma-
nobra:
(A) aumentar  a velocidade do veículo  e passar  rapida-

mente.
(B) diminuir a velocidade e parar o veículo.
(C) reduzir a velocidade do veículo e seguir, evitando co-

lisões traseiras.
(D) frear bruscamente o veículo.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São elementos da direção defensiva:

(A) conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade.

(B) atenção,  decisão,  convencimento,  pontualidade  e 
precisão.

(C) habilidade, pontualidade, decisão, rapidez e atenção.

(D) decisão, confiança, atenção, habilidade e rapidez.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constituem condições adversas da direção defensiva:

(A) tempo, vias, concentração e trânsito.

(B) trânsito, vias, luz e habilidade.

(C) condutor, luz, atenção e tempo.

(D) luz, tempo, trânsito e condutor.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No uso do extintor de incêndio do veículo, deve-se:

(A) mantê-lo em pé, na posição vertical.

(B) evitar o rompimento do lacre original.

(C) direcionar o jato para o meio do fogo.

(D) jogar o conteúdo aos poucos.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego 
(Abramet), algumas regras são fundamentais para fazer si-
nalização de um acidente de trânsito. Uma dessas regras 
é a seguinte:

(A) iniciar a sinalização em um ponto a partir do qual os 
motoristas possam ver o acidente.

(B) demarcar  todos  os  desvios  de  tráfego  necessários 
até o local do acidente.

(C) interromper o tráfego dos veículos que circulam nas 
faixas opostas de fluxo.

(D) utilizar instrumentos oficiais de sinalização, como, por 
exemplo, o galho de uma árvore.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Abramet, é uma providência necessária a ser 
tomada em local de acidente com motocicleta, com vítima:

(A) retirar o capacete do motociclista que é vítima.

(B) dar alguma coisa para a vítima beber.

(C) aplicar torniquetes nas hemorragias.

(D) manter a calma e pedir socorro.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O socorro a ser prestado em casos de acidente com víti-
mas que sofreram queimaduras é o seguinte:

(A) retirar da vítima a roupa que estiver grudada na área 
queimada.

(B) deixar a vítima correr para que o fogo se apague com 
o vento.

(C) manter as vias aéreas liberadas.

(D) fazer compressa com soro fisiológico sobre a ferida.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma conduta de emergência a ser adotada em caso de 
hemorragia externa é:

(A) remover objetos transfixados que existirem no corpo 
da vítima.

(B) pressionar diretamente o ferimento com uma gase ou 
um pano limpo.

(C) abaixar o membro afetado a um nível inferior ao do 
coração.

(D) aplicar compressas mornas na região atingida.

direcao-defensiva_primeiros-socorros_condutor-de-veiculos
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando  não  sinalizada,  qual  a  velocidade  máxima,  em 
km/h, permitida para uma rodovia?

(A) 110 para automóveis e camionetas.

(B) 120 para automóveis e camionetas.

(C) 110 para ônibus e micro-ônibus.

(D) 120 para ônibus e micro-ônibus.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Capítulo III do Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB), que trata das Normas Gerais de Circulação e 
Conduta,

(A) a sinalização de regulamentação da via, nas vias in-
ternas pertencentes a condomínios constituídos por 
unidades autônomas, será implantada e mantida às 
expensas do governo, devendo o proprietário, a crité-
rio do governo, reembolsá-lo.

(B) o condutor, antes de entrar à direita em outra via ou 
em  lotes  lindeiros,  deverá  aproximar-se  o  máximo 
possível do bordo direito da pista e executar sua ma-
nobra no menor espaço possível.

(C) o embarque e o desembarque deverão ocorrer, sem 
exceção, sempre do lado da calçada, mesmo que o 
carro seja de cinco portas.

(D) o condutor que for ingressar em uma via procedente 
de um lote lindeiro, que faça parte dela, será, compul-
soriamente, detentor da preferência, caso outro moto-
rista venha em velocidade muito superior à sua. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo as Normas Gerais de Circulação e Conduta,

(A) a ultrapassagem de um veículo de transporte coletivo 
que esteja parado, efetuando embarque de passagei-
ros, deverá ser feita rapidamente, pois não é aconse-
lhável ao condutor ficar parado atrás do veículo cole-
tivo.

(B) o trânsito de veículos sobre passeios é proibido, sal-
vo quando o motorista adentrar ou sair de imóveis ou, 
ainda,  quando desembarcar  pessoas,  sendo,  neste 
caso, justificado para não atrapalhar o fluxo de veícu-
los na pista de rolamento.

(C) o condutor, antes de entrar à esquerda, em outra via 
ou  em lotes  lindeiros,  deverá  aproximar-se  de  seu 
eixo ou do canto direito da pista, como se estivesse 
em um acostamento, esperar o momento oportuno e 
efetuar a entrada.

(D) a ultrapassagem em aclives ou declives, desde que 
haja visibilidade suficiente para ser feita com segu-
rança,  é permitida.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme disposição legal do CTB, é competência do ór-
gão máximo executivo de trânsito da União – Departamen-
to Nacional de Trânsito:

(A) organizar o Renach e o Renavam.

(B) dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de 
trânsito, no âmbito dos municípios.

(C) estabelecer as diretrizes das Jari.

(D) implementar  as  medidas  da  Política  Nacional  de 
Trânsito, no âmbito dos estados. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o Capítulo XIV do CTB que trata da habilitação,

(A) a formação de condutores deverá incluir, obrigatoria-
mente, cursos de direção defensiva, sinalização das 
vias, conceitos básicos de proteção ao meio ambien-
te relacionados ao trânsito e atendimento emergen-
cial a vítimas de trânsito.

(B) o motorista, para conduzir veículo escolar, ônibus in-
termunicipal ou ambulância, deve ser maior de dezoi-
to anos e estar habilitado na categoria “C” há, no mí-
nimo, dois anos.

(C) o  processo  de  habilitação  e  as  normas relativas  à 
aprendizagem para conduzir veículos automotores e 
elétricos são regulamentados pelo Contran, entretan-
to, fica a cargo dos municípios emitir autorização para 
a condução de veículos de propulsão humana e de 
tração animal.

(D) os  militares  das  Forças  Armadas  e  auxiliares  que 
possuírem o curso de formação de condutor ministra-
do em suas corporações, observadas as normas es-
tabelecidas pelo Contran, não serão dispensados dos 
exames  a  que  foram  submetidos  com  aprovação, 
para a concessão da CNH.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o artigo 40 do CTB, ao passar durante o 
dia por um túnel provido de iluminação pública, o condutor 
deve adotar o seguinte procedimento:

(A) acender os farois do veículo, utilizando luz alta.

(B) alternar luz baixa e luz alta, de forma intermitente e 
por curto período de tempo.

(C) manter acesas as luzes de posição e a luz de placa.

(D) acender os farois do veículo, utilizando luz baixa.

condutor-de-veiculos_medio_conhecimentos-especificos
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a placa “R-31”, apresentada a seguir:

Segundo o CTB, em seu Anexo II, no conjunto da sinaliza-
ção de trânsito, que nome é dado a essa placa?

(A) “Proibido sair da faixa de pedestres”. 

(B) “Pedestre, ande em frente”.

(C) “Proibida passagem de pedestres”.

(D) “Pedestre, ande pela direita”.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria 
"D" poderá conduzir

(A) veículos motorizados que não excedam a oito luga-
res,  sem  contar  o  condutor,  e  não  ultrapassem  a 
3.500 kg de peso bruto total (PBT).

(B) veículos motorizados, de duas ou três rodas, com ou 
sem carro lateral.

(C) veículos motorizados para transporte de passageiros, 
que tenham mais de oito lugares, sem contar o do 
condutor.

(D) veículos motorizados para transporte de carga, cujo 
peso bruto total exceda a 3.500 kg. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o CTB, em seu Anexo I, via rural não pavimenta-
da é a definição de

(A) rodovia.

(B) estrada.

(C) via coletora.

(D) via arterial.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que concerne à política de educação para o trânsito, 
(A) é competência do Contran estabelecer, mensalmen-

te, os temas e os cronogramas das campanhas de 
âmbito nacional que deverão ser promovidas por to-
dos os órgãos ou pelas entidades do Sistema Nacio-
nal de Trânsito, em especial nos períodos referentes 
às férias escolares, feriados prolongados e à Semana 
Nacional de Trânsito.

(B) é competência dos Ministérios da Saúde e da Educa-
ção, conjuntamente, promover, por meio das escolas 
públicas de trânsito e do Sistema Único de Saúde, 
campanhas regionais de orientação acerca das con-
dutas que devem ser seguidas nos casos em que for 
necessário  prestar  primeiros  socorros  a  vítimas  de 
acidentes no trânsito.

(C) é atribuição da coordenação educacional de cada um 
dos órgãos ou das entidades que compõem o SNT, 
promover,  mediante  convênio,  o  funcionamento  de 
escolas  públicas de trânsito,  segundo os moldes e 
padrões estabelecidos pelo Contran, desde 1997.

(D) é atribuição das entidades que compõem o SNT e os 
órgãos de educação da União, dos estados, do Distri-
to  Federal  e  dos  municípios  em  suas  respectivas 
áreas de atuação, a educação para o trânsito com o 
objetivo de formar pessoas cada vez mais prepara-
das para o uso comum das vias, a ser promovida em 
todas as fases do ensino, desde a pré-escola até o 
ensino superior.  

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A seguinte conduta é uma infração de trânsito prevista no 
CTB:
(A) conduzir veículo em velocidade abaixo da metade da 

velocidade máxima permitida para determinada via.
(B) conduzir veículo de passeio em domicílio diferente do 

cadastramento, com Carteira de Habilitação vencida 
há menos de trinta dias.

(C) conduzir veículo com farois acesos durante o dia.
(D) conduzir veículo com os pés descalços.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Bloquear uma via com veículo automotor é uma infração 
de natureza
(A) leve.
(B) média.
(C) grave.
(D) gravíssima.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Transitar em marcha a ré, salvo na distância necessária a 
pequenas manobras e de forma a não causar riscos à se-
gurança, é uma infração de natureza
(A) leve.
(B) média.
(C) grave.
(D) gravíssima.

condutor-de-veiculos_medio_conhecimentos-especificos
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▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o CTB, não havendo a identificação do 
real infrator até a data prevista na notificação de autuação, 
o proprietário do veículo

(A) perderá o direito  ao desconto  de 20% no valor  da 
multa.

(B) terá sua pontuação agravada em 20%.

(C) será considerado responsável pela infração cometida.

(D) deverá indicar o real infrator até a data de vencimento 
da multa.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um auto de infração pode ser cancelado em todos seus 
efeitos se não houver, por parte dos agentes de trânsito, a 
anotação de quesitos obrigatórios. Qual quesito abaixo é 
obrigatório em um auto de infração?

(A) Descrição da infração.

(B) Tipificação da infração.

(C) Nome do proprietário do veículo.

(D) Nome do condutor do veículo.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jari) 
têm trinta dias para julgar os recursos apresentados. Se 
não o fizer no prazo previsto, a autoridade que impôs a pe-
nalidade

(A) deverá cancelar o respectivo auto de infração.

(B) deverá requerer  o recurso apresentado para que o 
próprio órgão autuador faça o julgamento.

(C) poderá cobrar a multa judicialmente.

(D) poderá conceder efeito suspensivo ao auto de infração.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao condutor de veículo responsável por acidente de trânsi-
to de que resulte vítima, não se imporá a prisão em fla-
grante, nem se exigirá fiança, se

(A) prestar pronto e integral socorro à vítima.

(B) apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
com validade.

(C) estiver conduzindo veículo de transporte coletivo de 
passageiros.

(D) fizer  o  pagamento da multa  reparatória,  assim que 
solicitado pelo agente de trânsito.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme estabelecido no CTB, no crime de homicídio culpo-
so cometido na direção de veículo automotor, a pena é au-
mentada de um terço à metade, se o causador

(A) praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada.

(B) estiver com a CNH vencida.

(C) estiver conduzindo o veículo pela contramão do fluxo 
da via.

(D) deixar de sinalizar o local do acidente.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os veículos apreendidos ou removidos para o pátio do ór-
gão de trânsito serão levados para leilão público, se não fo-
rem reclamados por seus proprietários dentro do prazo de

(A)  30 dias.

(B)  60 dias.

(C)  90 dias.

(D) 120 dias.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o anexo I do CTB, “todo cruzamento de ní-
vel  entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde 
com linha própria” é a definição de

(A) ponte.

(B) viaduto.

(C) passagem de nível.

(D) cruzamento perpendicular.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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