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CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 05, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 

CORRETAMENTE ÀS IDEIAS CONTIDAS NOS TEXTOS QUE SE SEGUEM.                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoção destinada a maiores de 18 anos. Esta promoção terá início em 26/06/2012 e término em 26/10/2012. 

Participação válida para compra de produtos P&G e preenchimento do cadastro no 

site www.provougostou.com.br&nbsp;ou por envio de SMS para 49220* realizado das 0h de 26/06/2012 às 23h59 

de 17/10/2012 (horário oficial de Brasília). Participação cumulativa. É necessário guardar a embalagem dos 

produtos. Prêmios adicionais para os cadastros de 5 produtos de diferentes marcas. Para SMS, válidas as 

mensagens oriundas de todo e qualquer aparelho de telefonia móvel pessoal ou especializada, *cobrança de R$ 

0,31 mais impostos por mensagem. Para produtos participantes, cupons e condições de participação, consulte o 

regulamento. Imagens meramente ilustrativas. Distribuição gratuita de prêmios. CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO 

CAIXA n° 6-0721/2012. 

01. Pela leitura do seguinte trecho: “... e você pode ganhar 2 aviões de prêmios de uma única vez!”, o texto informa 

que se vai ganhar: 
 

A) somente os prêmios. 
B) somente os aviões. 
C) os aviões e os prêmios. 
D) somente 1 avião. 
 

02. No trecho: “Para SMS, válidas as mensagens oriundas de todo e qualquer aparelho de telefonia móvel pessoal 

ou especializada”. A palavra em destaque, “especializada”, concorda com: 
 

A) SMS. 
B) mensagens. 
C) telefonia. 
D) pessoal. 
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03. Marque a única alternativa correta: 
 

A) Você ainda não participou? – frase declarativa. 
B) Última chance de participar do sorteio! – frase exclamativa. 
C) Corra! – frase interrogativa. 
D) Quanto mais cadastrar, mais chances de ganhar. – frase imperativa. 
 

04. Em: “válidas as mensagens oriundas de todo e qualquer aparelho”. A palavra “oriundas” tem como sinônimo: 
 

A) escritas. 
B) originais. 
C) importadas. 
D) originadas. 
 

05. Leia as afirmações: 
 

1- A palavra Corra é substantivo. 
2- A palavra Faustão é substantivo comum. 
3- A palavra 18 é numeral. 
4- A palavra ilustrativas é adjetivo. 
 

Quanto à morfologia das palavras destacadas, o correto está apenas em: 
 

A) 1 e 3. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 2 e 4. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 06 A 08. 

 
 

06. As aspas nas duas ocorrências, do texto acima, foram usadas para: 
 

A) dar um sentido particular a uma expressão. 
B) marcar os neologismos ou estrangeirismos. 
C) realçar nomes das obras de arte ou publicações de jornais, revistas, livros etc. 
D) caracterizar nomes, apelidos etc. 
 

07. Se a expressão “jovens senhores” fosse partida, ficando, então, “jovens” e “senhores”, essas duas palavras, 

separadamente, seriam exemplos de: 
 

A) parônimos. 
B) homônimos. 
C) homófonos 
D) antônimos. 

Certa vez, circulou pelos canais de televisão uma 
propaganda que mostrava um casal idoso no topo de uma 
montanha, acompanhados de suas bicicletas e denotando 
saúde em abundância, mesmo não sendo jovens. O 
produto que se vendia era um composto vitamínico. O 
anúncio repetia constantemente a expressão “jovens 
senhores” ao se referir aos dois e, por fim, caracterizou o 
remédio como sendo um medicamento para os jovens que 
já tivessem completado seus “50 carnavais”. 
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08. A alternativa que apresenta uma palavra no masculino plural é: 
 

A) televisões. 
B) abundâncias. 
C) canais. 
D) bicicletas. 

 

MATEMÁTICA 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 09 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO 
ENUNCIADO. 

09. Considere as afirmações: 
 

I- Numa subtração, a soma do minuendo com o resto é igual ao subtraendo. 
II- Se um número equivale a 10 vezes o outro, mais 5, então a soma desses dois números é  igual a 11 vezes o 

menor, mais 5. 
III- Somando um número não nulo ao subtraendo de uma subtração, o resto fica aumentado deste número. 
IV- Temos quantias iguais.  Se você me der R$ 20,00, então eu ficarei com R$ 40,00 a mais do que você. 
 

As afirmações verdadeiras são apenas: 
 

A) I e III. 
B) II e III. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
 

10. Para encher a piscina de um clube são utilizadas as bombas B1 e B2.  Se funcionasse apenas a bomba B1, a 
piscina ficaria cheia em 45 horas; se funcionasse apenas a bomba B2, a piscina ficaria cheia em 30 horas.  Se as 
duas bombas funcionassem simultaneamente, a piscina ficaria cheia em: 
 

A) 24 h. 
B) 22 h 30 min. 
C) 18 h. 
D) 16 h 45 min. 
 

11. Um comerciante adquiriu uma mercadoria no valor de R$ 1.600,00 e a revendeu com um prejuízo de 25% sobre 

o preço de venda. Sabendo que o comprador pagou essa mercadoria em 4 prestações iguais, o valor de cada 
prestação foi de: 
 

A) R$ 320,00. 
B) R$ 300,00. 
C) R$ 280,00. 
D) R$ 275,00. 
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12. O segundo turno das eleições para prefeito de um município foi disputado pelos candidatos A e B. Uma 

pesquisa com os 276 eleitores de uma seção eleitoral constatou que, para cada grupo de 12 eleitores, 9 iriam votar 
no candidato A. Se todos os eleitores desta seção votassem em um dos candidatos, então é correto afirmar que 
nesta seção o candidato A venceria com: 
 

A) 54% dos votos. 
B) 60% dos votos. 
C) 72% dos votos. 
D) 75% dos votos. 
 

13. Na revisão de editoração de um livro de 276 páginas, constatou-se que a numeração das páginas foi feita até a 

página de número 72, ficando as demais sem números. O editor corrigiu o erro, numerando as páginas que 
faltavam. O número de algarismos utilizados para numerar as páginas não numeradas inicialmente foi de: 
 

A) 486. 
B) 585. 
C) 609. 
D) 627. 

 
14. Um telespectador sentou à frente da TV às 19h 20min 36 seg para assistir a 2 filmes sem interrupção. Sabe-se 
que o primeiro filme durou 1h 45 min 24 seg e o segundo, 2/3 do tempo do primeiro. Sendo assim, ao final da 
exibição o relógio desse telespectador marcava exatamente: 
 

A) 22h 16min 16seg. 
B) 22h 24min 24seg. 
C) 22h 36min 36seg. 
D) 22h 48min 48seg. 
 

15. Um pintor procedeu do seguinte modo para pintar um muro: no primeiro dia, pintou 
 

  
 do muro e, no segundo, 

51 m, perfazendo um total de 
 

 
 do muro. No terceiro dia, concluiu o trabalho. Nessas condições, no terceiro dia 

foram pintados: 
 

A) 36 m. 
B) 38 m. 
C) 44 m. 
D) 48 m. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 30, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO 
ENUNCIADO. 

16. Para obter a primeira habilitação é possível candidatar-se às seguintes categorias:  

A) ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor) e Categoria C, simultaneamente.  
B) ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor) e Categoria E, simultaneamente.  
C) ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor) e Categoria B, simultaneamente.     
D) ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor) e Categoria D, simultaneamente.    
 

17. A placa representada à direita adverte o condutor de que: 

A) adiante há três (3) ou mais curvas, sendo a primeira à esquerda.  
B) a pista está sujeita a deslizamentos.  
C) adiante a pista está interditada.  
D) adiante e à direita a pista é sinuosa e deslizante.  
 

18. A sinalização sonora consiste nos sinais de apito emitidos pelo agente de trânsito (silvos). Um silvo longo 

emitido pelo agente de trânsito significa que o condutor deve: 

A) acelerar e seguir em frente.  
B) diminuir a marcha.  
C) parar imediatamente.  
D) acender os faróis do veículo.   
 

19. Bloquear a via com o veículo é infração punida com multa e apreensão do veículo, tendo como medida 

administrativa: 
 

A) o recolhimento do certificado de registro e do certificado de licenciamento anual.  
B) o recolhimento do documento de habilitação.  
C) a retenção do veículo e a prisão do condutor.  
D) a remoção do veículo.  
 

20. Condutores de veículos condenados por crimes de trânsito ou envolvidos em acidentes graves:  

A) estão definitivamente proibidos de dirigir veículos automotivos em todas as categorias de habilitação.  
B) podem voltar a dirigir, conforme a Resolução nº 300, de 04/12/2008, submetendo-se aos exames previstos no 

artigo 160 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).  
C) não dispõem de qualquer recurso ou determinação previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que os 

absolva de crimes do trânsito.  
D) somente poderão candidatar-se a novas habilitações em categorias diferentes daquela(s) que portavam na 

ocasião do acidente. 
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21. A via local é caracterizada por intercessões em nível (cruzamento, entroncamento ou bifurcação) não 

semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas. Nas vias locais, onde não existir sinalização 

regulamentadora, a velocidade máxima permitida será de:  

A) 60 km/h. 
B) 40 km/h.  
C) 30 km/h.  
D) 20 km/h.  
 

22. Estacionar o veículo sobre as pistas de rolamento das estradas é infração punida com:  

A) remoção do veículo e multa.  
B) multa, apenas.   
C) apreensão do veículo e multa.  
D) apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.  
 

23. Quando o condutor de um veículo que vai à frente estender o braço horizontalmente e, com a mão, fizer 

movimentos para cima e para baixo, ele está avisando que pretende:  

A) dobrar à esquerda.   
B) permitir ultrapassagem.  
C) dobrar à direita.  
D) diminuir a marcha ou parar.      
                            

24. A placa representada ao lado indica que:  

A) a via permite o uso de diversos tipos de caminhões e veículos de pequeno porte.  
B) a via é de uso exclusivo para caminhões.  
C) é proibido o trânsito de caminhões e veículos de grande porte.   
D) a via é de uso exclusivo de ônibus, caminhões e veículos de grande porte. 
  

25. A placa representada ao lado adverte o condutor de que, adiante, há: 

A) entroncamento oblíquo à direita.  
B) junções sucessivas contrárias, primeira à direita.  
C) confluência à direita.  
D) via lateral à direita.   
 

26. Os dispositivos e sinalização de alerta (DSA) são unidades refletivas que sinalizam ao condutor situações de 

perigo potencial à sua circulação ou mudanças bruscas no alinhamento horizontal da via. O dispositivo representado 

ao lado é um marcador de perigo indicando que a passagem:  

A) deverá ser feita pela direita.                                
B) deverá ser feita tanto pela esquerda como pela direita.                             
C) é proibida naquele local.                               
D) deverá ser feita pela esquerda. 
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27. O subesterçamento é o desgarramento das rodas da frente e tendência do veículo se deslocar para fora 

da curva. Ocorrendo o subesterçamento com o veículo em velocidade média, o condutor deve:  

A) aliviar o pé do acelerador e virar o volante ou para direita, ou para esquerda.   
B) frear para aumentar o esterçamento da direção.  
C) aliviar o pé do acelerador e aumentar levemente o esterçamento da direção.  
D) segurar firmemente o volante na direção contrária ao centro da curva, acelerando até recuperar o controle da 

direção do veículo. 

 
28. O motorista responsável pela condução de transporte escolar deve ser submetido e aprovado em curso 

específico, exame psicológico específico e ser habilitado nas categorias:  

A) A ou D.  

B) B ou C.  

C) C ou D.  

D) D ou E.  

29. As velas, distribuidor e a bobina:  

A) geram potência para manutenção e lubrificação do motor.  
B) criam a centelha necessária para explosão do veículo.  
C) produzem a centelha necessária para explosão da mistura de ar e combustível.   
D) são componentes que fazem funcionar todos os equipamentos elétricos do veículo, exceto as lâmpadas das 

lanternas traseiras. 

 
30. A(s) vítima(s) de um acidente de trânsito deve(m) ser retirada(s) do interior do veículo:  

A) em toda e qualquer situação.   
B) quando o acidente ocorrer durante a noite.  
C) se solicitar(em).  
D) caso haja perigo imediato de incêndio. 

 


