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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Depois que a Polícia recolheu as partes do avião para 

investigação do acidente que matou o sertanejo Gabriel 

Diniz, os destroços foram devolvidos ao Aeroclube de Alagoas.  

E a decisão do grupo foi encaminhar os restos do avião a um 

ferro velho de Sergipe. 

Gabriel estava indo se encontrar com a namorada e a família 

em Maceió quando aconteceu o acidente. Documentos dele 

foram encontrados na região do acidente.    

A aeronave não tinha autorização para fazer táxi aéreo. 
 
(https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/celebridades/2019/06/26/NWS,

108873,71,675,DIVERSAO,2330-DESTROCOS-AVIAO-ACIDENTE-QUE-

MATOU-GABRIEL-DINIZ-FORAM-VENDIDOS-FERRO-VELHO.aspx)  

 

01- Antes de devolver os destroços do avião: 

 

A. O Aeroclube de Alagoas juntou as partes inteiras. 

B. A polícia recolheu as partes para investigação. 

C. O Aeroclube mandou os destroços para um ferro 

velho. 

D. A polícia levou todos os destroços. 

E. Procuraram a autorização do avião. 

 

02- No trecho “os destroços foram devolvidos”, a palavra 

destacada pode ser substituída por outra do texto. Qual? 

 

A. Aeroclube 

B. Ferro velho 

C. Restos 

D. Acidente 

E. Documentos  

 

03- “A aeronave não tinha autorização para fazer táxi aéreo.” 

Pela leitura da frase acima, é possível saber que a ação: 

 

A. Aconteceu no passado. 

B. Aconteceu no momento da fala. 

C. Vai acontecer depois de um tempo. 

D. Não vai acontecer. 

E. Vai acontecer logo. 

 

04- Assinale a alternativa que tem palavras que dão nome a 

objetos: 

 

A. Avião – acidente 

B. Sertanejo – destroços 

C. Restos – avião 

D. Namorada – acidente 

E. Documentos – aeronave. 

 

05- Em qual alternativa todas as palavras indicam ‘tempo’ no 

texto: 

 

A. Alagoas – Sergipe  

B. Táxi – avião  

C. Aeronave – avião  

D. Depois – quando 

E. Velho – não  

 

Olha que coisa mais linda  

Mais cheia de graça  

É ela menina  

Que vem e que passa  

Num doce balanço  

A caminho do mar  

 

Moça do corpo dourado  

Do sol de lpanema  

O seu balançado é mais que um poema  

É a coisa mais linda que eu já vi passar  

 

Tom Jobim (https://www.pensador.com/poemas_mulheres/) 

 

06- Em qual alternativa está um substantivo próprio retirado 

do texto? 

 

A. Linda 

B. Graça 

C. Menina 

D. Ipanema 

E. Poema 

 

07- Leia o texto abaixo e depois marque a alternativa que o 

completa corretamente: 

 

“Uma ________ britânica mostrou que a exposição de crianças 

à _______ não deve ser encarada como algo normal 

Os cientistas explicam que em alguns momentos a limpeza 

excessiva é importante, como na hora das refeições 

_______ ter o contato com o chão também é importante para a 

criança desenvolver imunidade, e isso pode ocorrer _____ do 

sexto mês de vida.” 

(https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2019/06/25/mante

r-a-casa-limpa-demais-nao-e-ruim-para-imunidade-das-

criancas-entenda.htm) 

 

A. Pesquiza  - sujeira – mais – a partir 

B. Pesquiza – sujera – mais – a partir 

C. Pesquisa – sujeira – mas – a partir 

D. Pesquisa – sujera – mas – aparti 

E. Pesquisa – sujeira – mas – apartir 

 

 

 
(https://www.google.com/search?q=tirinhas&safe=active&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmmbre9o) 

 

08- No segundo quadrinho, diante de cada verbo, qual pronome 

poderia ter sido usado corretamente: 

 

https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/celebridades/2019/06/26/NWS,108873,71,675,DIVERSAO,2330-DESTROCOS-AVIAO-ACIDENTE-QUE-MATOU-GABRIEL-DINIZ-FORAM-VENDIDOS-FERRO-VELHO.aspx
https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/celebridades/2019/06/26/NWS,108873,71,675,DIVERSAO,2330-DESTROCOS-AVIAO-ACIDENTE-QUE-MATOU-GABRIEL-DINIZ-FORAM-VENDIDOS-FERRO-VELHO.aspx
https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/celebridades/2019/06/26/NWS,108873,71,675,DIVERSAO,2330-DESTROCOS-AVIAO-ACIDENTE-QUE-MATOU-GABRIEL-DINIZ-FORAM-VENDIDOS-FERRO-VELHO.aspx
https://www.pensador.com/poemas_mulheres/
https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2019/06/25/manter-a-casa-limpa-demais-nao-e-ruim-para-imunidade-das-criancas-entenda.htm
https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2019/06/25/manter-a-casa-limpa-demais-nao-e-ruim-para-imunidade-das-criancas-entenda.htm
https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2019/06/25/manter-a-casa-limpa-demais-nao-e-ruim-para-imunidade-das-criancas-entenda.htm
https://www.google.com/search?q=tirinhas&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmmbre9o
https://www.google.com/search?q=tirinhas&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmmbre9o
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A. Eu 

B. Tu  

C. Meu 

D. Nós  

E. Me  

 

09- Sobre a acentuação das palavras na tirinha acima, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. ‘férias’ e ‘vários’ são acentuadas pela mesma regra. 

B. ‘prêmio’ quando é escrita no singular não é acentuada. 

C. ‘férias’ recebe acento porque termina em ‘s’. 

D. ‘vários’ recebeu acento na primeira vogal do hiato. 

E. ‘videogame’ deveria ser acentuada. 

 

 

 

10- No primeiro quadrinho, há o emprego do sinal de dois 

pontos. O sinal foi empregado para: 

 

A. Anunciar uma citação. 

B. Um resumo do que leu. 

C. Uma enumeração de ações. 

D. Marcar uma frase completa. 

E. Dar um exemplo. 

 

 
 

11- Assinale a alternativa correta sobre as informações do 

infográfico acima: 

 

A. Há mil e quinhentos diferentes rótulos de cerveja na 

Bélgica. 

B. Há mil e quatrocentos rótulos diferentes de cerveja na 

Bélgica. 

C. Mil e cinquenta é o número de rótulos diferentes de 

cerveja na Bélgica. 

D. A cervejaria mais antiga do mundo tem mil e 

quatrocentos anos. 

E. Há mil e quarenta cervejarias antigas no mundo. 

 

 

 

12- São escritas com ‘j’, da mesma forma que ‘cervejeiras’: 

 

A. Relójio  

B. Barrajem  

C. Lojista  

D. Orijinal 

E. Forajido  

 

Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do 

tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. 

Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos 

dois. 

A primeira respondeu que não – e se esforçou para inflar mais. 

Depois, repetiu a pergunta: 

– Quem é maior agora? 

A outra rã respondeu: 

– O boi. 

A rã ficou furiosa e tentou ficar maior inflando mais e mais, até 

que arrebentou. 

MORAL DA HISTÓRIA: Quem tenta parecer maior do que é 

se arrebenta. 

 

13- Qual dos sentimentos humanos listados abaixo, NÃO é 

retratado na fábula? 

 

A. Ira 

B. Cobiça 

C. Inveja  

D. Competitividade 

E. Humildade 

 

14- Assinale a opção correta sobre a motivação da rã no texto: 

 

A. Mostrar à outra rã que era maior que ela. 

B. Competir com o tamanho do boi. 

C. Inflar até o boi vê-la. 

D. Responder à pergunta da outra rã. 

E. Agir como seres humanos, inclusive falando. 

 

15- No texto fica claro que a rã não consegue o que deseja. 

Diante disso, o que a moral da fábula traz como lição? 

 

A. Tente sempre ser melhor que os outros. 

B. As rãs são animais que competem em tudo. 

C. Não se deve alimentar o sentimento de disputa. 

D. Não adianta ser maior se não se é melhor. 

E. Rãs e bois não podem estar no mesmo habitat. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

A. Pista irregular 

B. Depressão 

C. Lombada 

D. Declive 

E. Pista estreita 

 

17- Com relação à velocidade máxima permitida em vias 

urbanas em que não haja sinalização de tal limite, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. 40km/h em vias locais 

B. 80km/h em vias de trânsito rápido 

C. 40km/h em vias coletoras 

D. 60km/h em vias arteriais 

E. 30km/h em vias locais 

 

18- Quando houver necessidade de acionar a Polícia Rodoviária 

Federal, o condutor deve ligar para o número:  

 

A. 190 

B. 116 

C. 191 

D. 192 

E. 193 

 

19- A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

 

A. Projeção de cascalho 

B. Pista sinuosa 

C. Barreira 

D. Pista irregular  

E. Área com desmoronamento 

 

20- Com relação às infrações previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de 

Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização 

para Conduzir Ciclomotor implica em infração 

gravíssima, com penalidade de multa e medida 

administrativa de retenção do veículo até a 

apresentação de condutor habilitado. 

B. Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação, 

Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir 

Ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de 

dirigir implica em infração gravíssima, com penalidade 

de multa e medida administrativa recolhimento do 

documento de habilitação e retenção do veículo até a 

apresentação de condutor habilitado. 

C. Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de 

Habilitação vencida há mais de trinta dias implica em 

infração gravíssima com penalidade de multa e medida 

administrativa de recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação e retenção do veículo até a apresentação de 

condutor habilitado. 

D. Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação 

ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do 

veículo que esteja conduzindo implica em infração 

média, com pena de multa e medida administrativa 

retenção do veículo até a apresentação de condutor 

habilitado. 

E. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, 

aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as 

adaptações do veículo impostas por ocasião da 

concessão ou da renovação da licença para conduzir 

implica em infração gravíssima com penalidade de 

multa e medida administrativa de retenção do veículo 

até o saneamento da irregularidade ou apresentação de 

condutor habilitado. 

 

21- O símbolo a seguir está presente em painéis de automóveis, 

ele significa: 

 

 

 

A. Temperatura do líquido de arrefecimento do motor 

B. Sistema de freio  

C. Carga da bateria 

D. Motor encharcado 

E. Falha no sistema de ar-condicionado  

 

22- São tipos de vias urbanas, EXCETO: 

 

A. Via de trânsito rápido 

B. Rodovias  

C. Via local 

D. Via rotatória  

E. Via coletora 

 

23- A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

A. Passagem sobre ponte 

B. Ponte móvel 

C. Estreitamento da pista ao centro 

D. Ponte estreita 

E. Passagem de nível sem barreira 

 

24- Com relação à aquaplanagem, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Acontece por meio da perda do contato do carro com 

o solo, decorrente de quantidade acentuada de água 

na via. 
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B. Em dias de chuva, quando é mais fácil ocorrer a 

aquaplanagem, dirigir com velocidade reduzida, 

dentro dos limites da via, é uma conduta a se. adotar 

como forma preventiva. 

C. Ao perder o controle do veículo, deve-se retirar o pé 

do acelerador. 

D. A quantidade de água e a velocidade do veículo são 

fatores que contribuem para que isso ocorra. 

E. Ao perder o controle do veículo deve-se acionar o 

freios rápida e intensamente para reduzir rapidamente 

a velocidade do veículo. 

 

25- Com relação à conduta de usar o veículo para arremessar, 

sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. É infração 

B. É infração média 

C. Tem pena de multa  

D. É infração leve 

E. Não é prevista medida administrativa no Código de 

Trânsito Brasileiro 

 

26- Com relação ao líquido de arrefecimento, está correto 

afirmar, EXCETO: 

 

A. É utilizado em veículos cujo sistema de resfriamento é 

por meio de líquidos. 

B. O líquido circula por dentro no motor, bloco e 

cabeçote, onde ocorre elevação da temperatura gerada 

pela combustão. 

C. O líquido de arrefecimento retorna do radiador ao 

motor por meio de bomba d’água. 

D. Apenas água é suficiente para atender a função de 

arrefecimento plenamente, sendo totalmente 

dispensável e inviável o uso de qualquer aditivo. 

E. O líquido de arrefecimento, uma vez que sai do motor, 

vai para o radiador onde será resfriado. 

 

27- Em caso de emergência em que o condutor necessite 

acionar o SAMU, ele deve efetuar ligação para o número: 

 

A. 193 

B. 191 

C. 116 

D. 190 

E. 192 

 

28- A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

 

A. Altura limitada 

B. Largura máxima  

C. Altura mínima 

D. Carga máxima total 

E. Carga máxima por eixo 

 

29- Com relação às infrações previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, 

mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, 

não estiver em condições de dirigi-lo com segurança é 

infração gravíssima, com penalidade de multa. 

B. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 

substância psicoativa que determine dependência é 

infração gravíssima, com penalidade de multa e 

suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. E 

medida administrativa de recolhimento do documento 

de habilitação e retenção do veículo. 

C. Transportar crianças em veículo automotor sem 

observância das normas de segurança especiais 

estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro é 

infração média, com penalidade de multa e medida 

administrativa de retenção do veículo até que a 

irregularidade seja sanada. 

D. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, 

perícia ou outro procedimento que permita certificar 

influência de álcool ou outra substância psicoativa, 

sendo infração gravíssima, com penalidade de multa e 

suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. 

Medida administrativa de recolhimento do documento 

de habilitação e retenção do veículo. 

E. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 

segurança é infração grave, com penalidade de multa 

e medida administrativa de retenção do veículo até 

colocação do cinto pelo infrator. 

 

30- Em caso de necessidade de acionar a Policia Rodoviária 

Estadual, o condutor deve ligar para: 

 

A. 190 

B. 198 

C. 191 

D. 192 

E. 193 

 

31-  A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

A. Risco de desmoronamento 

B. Projeção de cascalho 

C. Acúmulo de água 

D. Pista escorregadia 

E. Depressão 

 

32- Em caso de acidentes em que o veículo fique energizado 

por meio da fiação da rede elétrica da via, assinale a alternativa 

INCORRETA quanto a conduta a ser adotada pelo condutor: 

 

A. Os ocupantes do veículo não devem em nenhuma 

hipótese sair do veículo.  

B. Deve-se acionar o corpo de bombeiros. 
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C. Se houver necessidade os ocupantes do veículo podem 

abandoná-lo, mas devem fazê-lo saindo do mesmo com 

os pés juntos. 

D. Uma vez fora do veículo a distância segura é de pelo 

menos 25m. 

E. Se não houver sinal de fumaça ou chamas, o condutor 

deve permanecer dentro do veículo, evitando contado 

com as partes metálicas 

 

33- Com relação ao limite de velocidade em vias rurais, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. O limite é de 110km/h em rodovias simples para 

motocicletas, caminhonetas e automóveis. 

B. O limite é de 60km/h em rodovias simples para outros 

veículos que não sejam motocicletas, caminhonetas e 

automóveis. 

C. O limite é de 80km/h para veículos que não sejam 

motocicletas, caminhonetas e automóveis, tanto em 

rodovias simples como em rodovias duplas. 

D. O limite é de 100km/h em rodovias duplas para 

motocicletas, caminhonetas e automóveis. 

E. Nas estradas o limite é de 60km/h para todos os 

veículos. 

 

34- A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

A. Peso máximo por eixo 

B. Comprimento máximo do veículo 

C. Largura limitada 

D. Altura limitada 

E. Estreitamento da via 

 

35- A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

A. Curva sinuosa 

B. Desvio a direita 

C. Estreitamento da pista a esquerda 

D. Pista escorregadia 

E. Pista irregular 

 

36- O símbolo a seguir está presente em painéis de automóveis, 

ele significa: 

 

 

 

 

A. Anomalia no sistema de injeção eletrônica 

B. Refrigeração de ar 

C. Nível baixo no sistema de arrefecimento 

D. Recirculador de ar 

E. Falha no alternador 

 

37- Em caso de emergência, em que o condutor necessite 

acionar o corpo de bombeiros, assinale a alternativa CORRETA 

que contem o número a ser acionado: 

 

A. 198 

B. 191 

C. 193 

D. 190 

E. 192 

 

38- Em caso de superaquecimento do motor, o condutor deve, 

EXCETO: 

 

A. Verificar possíveis vazamentos de água no radiador. 

B. Desligar o veículo. 

C. Assim que possível substituir a água utilizada na 

situação emergencial por líquido apropriado. 

D. Esperar o motor esfriar para então checar e completar a 

água do radiador. 

E. Só levar o veículo a um mecânico se for constatado 

vazamento. 

 

39- Com relação a infração de dirigir ameaçando os pedestres 

que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. É uma das medidas administrativas o recolhimento da 

carteira nacional de habilitação. 

B. É infração grave. 

C. É uma das medidas administrativas a retenção do 

veículo. 

D. Tem pena de multa e suspensão do direito de dirigir. 

E. É infração gravíssima. 

 

 

40- A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

A. Travessia de pedestre 

B. Área de treinamento de atletas 

C. Travessia de escolares 

D. Obras 

E. Passagem sinalizada de pedestres 

 

 

 

 


