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Leia com atenção: 

 
1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou 

PRETA); 

2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o 

amasse; 
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta; 

4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E; 

5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de 

qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.); 
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início; 

7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo 

início das provas; 

8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal; 
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, 

após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala; 

10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima. 
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

As mulheres do Exército Brasileiro que fazem parte da missão de 

paz no Haiti passam meses confinadas em contêineres longe da 

família e dos amigos, tomam banho de água fria e vestem coletes 

à prova de balas de 12 quilos sob o calor de 40 graus. Realizam 

esse trabalho para amenizar a dor e o sofrimento das crianças e das 

mulheres de um dos países mais pobres do mundo. 

         Durante o expediente, as militares vestem farda. Não podem 

pintar as unhas de vermelho nem cores escuras e, se têm os cabelos 

compridos, devem amarrá-los em um coque. Nos momentos de 

descanso, não podem usar decotes, saias nem shorts curtos. 

Quando saem da base, costumam vestir um colete à prova de balas 

de 12 quilos sobre a farda, capacete azul — símbolo das forças de 

paz da ONU —, cotoveleiras e joelheiras. Elas vestem o conjunto, 

apelidado de “tudão”, sob o calor de 40 graus. 

         As haitianas também suportam muito peso. É comum vê-las 

buscando água em poços artesianos espalhados por Porto Príncipe. 

Elas caminham pelas ruas empoeiradas e imundas — não há coleta 

organizada de lixo — com a lata de água equilibrada na cabeça, o 

corpo esguio, as mãos livres. A cadência do quadril garante que o 

balde chegue cheio em casa. Crianças, mesmo as que estão 

aprendendo a andar, carregam garrafas d’água nas mãos, ajudando 

suas mães. 

                Na cultura haitiana, as mulheres e crianças são menos 

importantes do que os homens. Quando uma família tem pouca 

comida, o primeiro a comer é o pai, depois a mãe, o filho mais 

velho. O caçula é o último.  
(Por Maria Laura Neves, de Porto Príncipe. http://www.eb.mil.br/web/im-

prensa/resenha/-/journal_content/56/18107/1149385;jsessio-

nid=515CF332840F61FDB3968CB374ED2394.lr2?refererPlid=18115) 

 

01- O texto acima: 

 

A. Compara o cotidiano das militares brasileiras que partici-

param da missão de Paz no Haiti, comandada pelo Brasil, 

com o dia a dia das mulheres haitianas. 

B. Trata do cotidiano das mulheres que participaram das for-

ças de paz da ONU no Haiti. 

C. Tenta romantizar o estado de calamidade em que as forças 

armadas brasileiras, composta sobretudo por militares 

mulheres, encontraram no Haiti. 

D. Aborda o fato de que mesmo em período entre guerras, a 

paz foi mantida pela atuação da Força das mulheres mili-

tares brasileiras. 

E. Afirma que as militares mulheres foram enviadas para a 

Missão de Paz por opção do Brasil, porque o Haiti é um 

dos países mais pobres do mundo. 

 

02- As condições das militares brasileiras no Haiti, segundo o 

texto, eram: 

 

A. Precárias 

B. Ideais 

C. Normais 

D. Iguais às das estrangeiras 

E. Muito boas para um país em guerra. 

 

 

 

 

 

03- Assinale a alternativa que contém a relação correta entre pre-

posição e valor semântico dos trechos retirados do texto: 

 

A. “meses confinadas em contêineres” - tempo 

B. “coletes à prova de balas de 12 quilos sob o calor de 40 

graus.” - lugar 

C. “Realizam esse trabalho para amenizar a dor” - assunto 

D. “um colete à prova de balas de 12 quilos sobre a farda” - 

causa 

E. “Elas caminham pelas ruas” – origem 

 

04- Segundo o texto, eram restrições feitas às mulheres militares 

brasileiras no Haiti: 

 

A. Trabalhar amenizando dores de crianças e vestir coletes 

de 12 quilos nelas. 

B. Fazer parte da missão de paz no Haiti e vestirem farda, 

mesmo sendo mulheres. 

C. Trabalhar em um dos países mais pobres do mundo e dor-

mir em contêineres. 

D. Não poder pintar as unhas de cores escuras e prender ca-

belos compridos em um coque. 

E. Buscar água em poços artesianos e capacete azul. 

 

05- No trecho: 

 

“Na cultura haitiana, as mulheres e crianças são menos 

importantes do que os homens.” 

 

Essa constatação revela que a autora reflete sobre: 

 

A. A necessidade de as mulheres serem mais importantes do 

que os homens na estrutura social e econômica haitiana. 

B. A importância de que haja tratamento igualitário para ho-

mens e mulheres na sociedade haitiana. 

C. A diferença que o Haiti apresenta em relação aos demais 

países do mundo. 

D. A decisão das mulheres haitianas de seguirem os homens 

da família, ficando sempre um passo atrás. 

E. A origem da guerra residir nas relações de desigualdade 

social e familiar entre homens e mulheres no Haiti. 

 

06- Assinale a alternativa correta: 

 

A. “à prova de balas” é um caso de crase facultativa. 

B. Como em “expediente”, “expontâneo” é grafada com “x” 

C. “nem” em “não podem usar decotes, saias nem shorts cur-

tos” é uma conjunção aditiva. 

D. Assim como “amenizar”, “paralizar” é acrescida do sufixo 

“izar”. 

E. “haitianas” deveria ter sido escrita com letra maiúscula 

por se tratar de adjetivo gentílico. 

 

07- Assinale a alternativa correta quanto ao sentido das palavras 

no texto: 

 

A. “confinadas” é sinônimo de “afastadas” 

B. “amenizar” é antônimo de “aliviar” 

C. “esguio” é sinônimo de “emagrecido” 

D. “cadência” é antônimo de “andamento” 

E. “cultura” é sinônimo de “incultura” 

 

http://www.eb.mil.br/web/imprensa/resenha/-/journal_content/56/18107/1149385;jsessionid=515CF332840F61FDB3968CB374ED2394.lr2?refererPlid=18115
http://www.eb.mil.br/web/imprensa/resenha/-/journal_content/56/18107/1149385;jsessionid=515CF332840F61FDB3968CB374ED2394.lr2?refererPlid=18115
http://www.eb.mil.br/web/imprensa/resenha/-/journal_content/56/18107/1149385;jsessionid=515CF332840F61FDB3968CB374ED2394.lr2?refererPlid=18115
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08- Sobre as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa 

assinale a única alternativa incorreta: 

 

A. ‘também’ é oxítona. 

B. ‘contêineres’ é proparoxítona. 

C. ‘Países’ é acentuada por ser um hiato. 

D. ‘família’ é proparoxítona. 

E. ‘água’ é paroxítona. 

 

09- No texto, aparece a palavra ‘tudão’. 

Qual a classe gramatical dela: 

 

A. Substantivo 

B. Adjetivo 

C. Aumentativo 

D. Diminutivo 

E. Numeral 

 

 
 

10- Sobre os personagens dos quadrinhos, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. O personagem que pede emprego se impõe quando fala e 

suscita a ira do dono do circo. 

B. A expressão do dono do circo está incompreensível por 

causa do uso do chapéu. 

C. O rapaz que pede emprego tem uma expressão pouco re-

ceptiva, por isso  homem de chapéu reage mal. 

D. O rapaz não soube fazer a demonstração do seu talento 

quando o dono pediu e não chamou a atenção dele. 

E. A fala e a expressão do dono do circo caracterizam um 

homem ranzinza e grosseiro. 

 

11- A fala do dono do circo “imitar passarinho?”, demonstra que 

ele sente o que pela habilidade do rapaz? 

 

A. Inveja 

B. Desprezo 

C. Alegria 

D. Curiosidade 

E. Espanto 

 

 

 

 

 

 

12- O humor da tira surge: 

 

A. Do fato do dono do circo não ter perguntado ao rapaz se 

ele não sabia voar como um passarinho. 

B. Do dono do circo que despreza o talento de reproduzir o 

som dos passarinhos que estão lá fora. 

C. Da revelação de que o rapaz podia imitar passarinho por-

que era capaz de voar. 

D. Da reação do dono do circo ao saber que o jovem podia 

voar como um passarinho. 

E. Da reação do rapaz ao ficar cabisbaixo pela grosseria do 

dono do circo. 

 

13- Qual frase do quadrinho modificada NÃO teve sua correção 

gramatical desrespeitada nem seu sentido alterado? 

 

A. “Então quer uma vaga do meu circo?” 

B. “Me diga qual o seu talento?” 

C. “Eu não sei imitar passarinho.” 

D. “Eu mando aqui e me deixe trabalhar, rapaz.” 

E. “Se manda daqui e deixe-me trabalhar, rapaz.” 

 

“No espelho dessas águas 

Vejo a face luminosa do amor 

(...) 

Luz do divinal querer 

Seria uma sereia ou seria só 

Delírio tropical, fantasia 

Ou será um sonho de criança 

Sob o sol da manhã.”  

 
(SANTOS, Lulu; MOTA, Nelson. Sereia. RCA Records, 1995. 1 CD. Faixa 6.) 

 

14- Assinale a alternativa correta sobre o eu poético: 

 

A. Viu uma sereia e está certo disso. 

B. Viu sua própria imagem no espelho das águas e pensa ser 

uma sereia. 

C. Duvida de que tenha visto uma sereia. 

D. Vê a mulher amada chegando e a chama de sereia. 

E. Sonhou quando era criança e está contando ao amigo. 

 

15- No trecho “Delírio tropical, fantasia 

Ou será um sonho”, a conjunção “ou” indica: 

 

A. Exclusão 

B. Adição 

C. Oposição 

D. Coordenação 

E. Conclusão 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

16 – O curso para mudança de categoria se destina aos condutores 

que queiram modificar a categoria de sua CNH de “B” para “C”, 

“D” ou “E”. Sua carga horária é de? 

 

A. Nenhuma, pois este curso é inexistente. 

B. 6 horas-aula. 

C. 10 horas-aula. 

D. 20 horas-aula. 

E. 40 horas-aula. 

 

 

17 – Ao visualizar este símbolo em um 

caminhão, sabe-se que o mesmo está transportando algo: 

 

A. Infectante 

B. Explosivo 

C. Corrosivo 

D. Inflamável 

E. Radiativo 

 

18 – A definição de padrões e medidas para o controle do peso das 

cargas transportadas no modal rodoviário é responsabilidade do 

Conselho Nacional de Trânsito (Contran), vinculado ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A largura máxima 

de um veículo para transporte de cargas é de: 

 

A. 1,50 metros 

B. 1,80 metros 

C. 2,20 metros 

D. 2,60 metros 

E. 2,80 metros 

 

19 – O Contran será composto pelos seguintes Ministros de 

Estado, EXCETO:   (Incluído pela Medida Provisória nº882, de 

2019) 

 

A. Da Defesa. 

B. Das Relações Exteriores. 

C. Da Economia. 

D. Da Saúde. 

E. De Minas e Energia. 

 

20 – O Código de Trânsito Brasileiro – CTB, NÃO inclui em seu 

Artigo 12, que Compete ao CONTRAN: 

 

A. Criar Câmaras Temáticas. 

B. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplica-

ção das multas por infrações, a arrecadação e o repasse 

dos valores arrecadados.          

C. Apreciar os recursos interpostos contra as decisões das 

instâncias inferiores, na forma deste Código. 

D. Avocar, para análise e soluções, processos sobre confli-

tos de competência ou circunscrição, ou, quando neces-

sário, unificar as decisões administrativas. 

E. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de 

trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito 

Federal. 

 

21 – Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, 

os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambu-

lâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, 

estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devi-

damente identificados por dispositivos regulamentares de alarme 

sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguin-

tes disposições das quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a 

proximidade dos veículos, todos os condutores deverão 

deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para 

a direita da via e parando, se necessário. 

B. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar 

no passeio, só atravessando a via quando o veículo já ti-

ver passado pelo local. 

C. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação 

vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efe-

tiva prestação de serviço de urgência. 

D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá 

se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuida-

dos de segurança, obedecidas as demais normas do CTB. 

E. A prioridade de passagem também se dá ao retornar de 

um socorro, para que não haja atraso nos serviços de sa-

úde, possibilitando dificuldades no serviço de saúde. 

 

22 – Do CTB Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com 

sua utilização, classificam-se em urbanas e rurais. Esta última se 

divide em: 

 

A. Rodovias e estradas. 

B. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via lo-

cal. 

C. Via arterial, via coletora e via local. 

D. Rodovias, via arterial, via coletora e via local. 

E. Estradas e via local. 

 

23 – A saúde do condutor do veículo é de extrema importância 

para uma boa viagem, para tanto, algumas recomendações são 

importantes que inclui, EXCETO: 

 

A. Apoiar a coluna no encosto do banco; 

B. Posicionar os braços no volante de maneira a não criar 

tensão nos ombros; 

C. De preferência, sempre tomar um relaxante muscular a 

fim de evitar dores musculares; 

D. Regular os espelhos do veículo de maneira que não pre-

cise virar o pescoço ou a coluna para dar marcha a ré; 

E. Parar o veículo por cinco minutos a cada três horas de 

direção, para caminhar e se alongar. 

 

24 – Para que haja economia de combustível, nos automóveis em 

geral, recomenda-se dirigir mantendo o motor do veículo entre: 

 

A. 500 e 800 giros, no máximo. 

B. 800 e 1.000 giros, no máximo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv882.htm#art2
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C. 1.000 e 1.500 giros, no máximo. 

D. 2.000 e 2.500 giros, no máximo. 

E. 3.000 e 3.500 giros, no máximo. 

 

25 – O condutor de veículo destinado à condução de escolares 

deve ser habilitado na categoria: 

 

A. ACC 

B. B 

C. C 

D. D 

E. E 

 

26 – Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, 

Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor 

é uma Infração:           

 

A. Não é infração, pois não há como autuar o condutor sem 

habilitação. 

B. Leve 

C. Média 

D. Grave. 

E. Gravíssima. 

 

27 – 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 do 

CTB: 

 

A. Não é infração, pois é direito do condutor negar-se ao 

teste, exame ou perícia. 

B. É uma infração Leve. 

C. É uma infração Média. 

D. É uma infração Grave. 

E. É uma infração Gravíssima. 

 

28 – Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, 

salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em 

que o veículo esteja devidamente sinalizado em via que não seja 

em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido é uma 

infração: 

 

A. Inexistente, pois o condutor não fez por dolo. 

B. Leve. 

C. Média. 

D. Grave. 

E. Gravíssima. 

 

29 – Todo condutor, antes mesmo de colocar o veículo em 

movimento, deve seguir as seguintes normas, das quais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Ajustar seu cinto de segurança. 

B. Verificar o uso do cinto de segurança pelos demais ocu-

pantes do veículo. 

C. No caso de conduzir crianças com idade inferior a 12 

anos, devem ser transportadas nos bancos traseiros. 

D. Verificar a existência, as condições e o funcionamento 

dos equipamentos de uso obrigatório. 

E. Assegurar-se de que há combustível suficiente para o tra-

jeto. 

 

30 – Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de 

escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, 

salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre é uma: 

 

A. Infração gravíssima com penalidade multa (três vezes). 

B. Infração gravíssima com penalidade multa (duas vezes). 

C. Infração gravíssima com penalidade multa. 

D. Infração grave com penalidade multa. 

E. Infração média com penalidade multa. 

 

31 – A sinalização horizontal é classificada em, EXCETO: 

 

A. Marcas longitudinais. 

B. Marcas transversais. 

C. Marcas de canalização. 

D. Marcas de delimitação e controle de estacionamento e/ou 

parada. 

E. Outdoors. 

 

32 – Esta placa indica: 

 

A. Curva acentuada a direita. 

B. Curva acentuada a esquerda. 

C. Vire à direita. 

D. Vire à esquerda. 

E. Desvio à direita. 

 

33 – São possíveis problemas de um motor a disel, EXCETO: 

 

A. Entupimento de filtros. 

B. Velas de ignição queimadas. 

C. Excesso de fumaça. 

D. Vazamento de diesel. 

E. Quebras de canos. 

 

34 – Um veículo puxando para um dos lados nas freadas tem como 

causa mais provável: 

 

A. Problemas no flexível, no pistão ou contaminação por 

graxa. 

B. Problemas no servo-freio ou na válvula de retenção.  

C. Sistema desregulado ou com ar. 

D. Pastilhas vitrificadas, uso de pastilhas de má qualidade, 

disco de freio com rebarbas ou aplicação errada das pas-

tilhas. 

E. Tambor ovalado ou disco de freio empenado. 

 

35 – Em um acidente, o condutor do veículo responsável pelo aci-

dente fugiu do local, este pode ter como penalidade: 

 

A. Detenção, de três a seis meses, ou multa. 

B. Detenção, de três a seis meses e multa. 

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

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

E. Detenção, de um a dois anos, ou multa. 
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36 – É considerada uma infração grave quando um condutor tran-

sitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, me-

dida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de 

trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: 

 

A. Em qualquer velocidade acima do permitido. 

B. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%. 

C. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 

20% até 50%. 

D. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 

50% e até 75%. 

E. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 

75%. 

 

37 – A letra e número de um óleo de motor como exemplo 15W40 

refere-se a que característica do lubrificante? 

 

A. Temperatura 

B. Viscosidade 

C. Volume 

D. Cor 

E. Tipo de automóvel  

 

38 – Trata-se do principal elemento do sistema de arrefecimento 

de um veículo cuja função é transferir para o ar ambiente o calor 

excessivo do fluído, seja ele água ou óleo, utilizado para manter 

estável a temperatura dos principais elementos internos de um 

motor. 

 

Esta é a descrição de que componente de um carro? 

 

A. Carter. 

B. Pistão. 

C. Tuchos. 

D. Balancim. 

E. Radiador. 

 

39 – São efeitos da poluição sonora, EXCETO: 

 

A. Irritabilidade 

B. Dor de cabeça 

C. Dificuldade de concentração 

D. Efeito estufa 

E. Perda auditiva 

 

40 –  Esta luz ao aparecer no carro indica: 

 

A. Baixo nível de combustível 

B. Pré aquecimento das velas 

C. Injeção eletrônica 

D. Alta temperatura do motor 

E. Pressão de óleo do motor 

 



 

  

 


