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A CURIOSIDADE PERIGOSA 

 
Como todas as qualidades, a curiosidade pode ser boa ou má, dependendo do uso e da intensidade. A frase “a 
curiosidade matou o gato” já foi muito usada, e ainda é, para alertar pessoas que não devem se meter onde não foram 
chamadas, porque isso pode atrapalhar ou incomodar alguém. A expressão deriva da Idade Média, época em que as 
pessoas temiam os gatos, especialmente os pretos, por considerá-los portadores de má sorte. Com o intuito de se livrar 
dos pobres e inofensivos felinos, preparavam-se armadilhas para as quais os gatos eram atraídos por sua curiosidade 
natural, sendo então aprisionados e mortos. Quem tem um gato sabe do que estou falando: eles realmente metem o 
focinho em todos os cantos. 
Naquele tempo, eram os dogmas da Igreja que ditavam o comportamento geral, e eram defendidos pelo clero com 
ferocidade. Quando uma pessoa, especialmente as mais jovens desejava discutir, entender, aprofundar-se nos 
mistérios da religião, com frequência era lembrada do que acontecia com os gatos curiosos – e assim deixava o assunto  
com os padres, que eram considerados portadores de um conhecimento secreto destinado a apenas alguns escolhidos. 
Nisso baseava-se todo o poder usufruído pelo clero medieval. “Não queira entender, apenas aceite” diziam. E 
mantinham o controle. 
Provavelmente foi Santo Agostinho quem se rebelou contra o mistério e tratou de compreendê-lo. “Por que o mal 
existe?”, perguntava ele, pois não entendia como o mal poderia ter sido criado por um Deus bom e onipotente. Foi essa 
curiosidade que o transformou em um dos maiores teólogos da Igreja. Não foi a submissão que o elevou, mas o desejo 
de saber, apesar do perigo. 

Eugenio Mussak – Revista Vida Simples – Edição 123 – outubro 2012. 
 
 

1. Após a leitura do texto, analise as afirmações abaixo. 
 
• A curiosidade pode ser boa ou ruim. 
• Naquela época a Igreja determinava o comportamento das pessoas. 
• Os jovens que queriam discutir, aprofundar-se nos mistérios da religião, tinham de aceitar, não podiam querer 

entender. 
• A curiosidade de Santo Agostinho em saber por que o mal existia, transformou-o em um dos maiores teólogos 

da Igreja.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas três afirmações estão corretas. 
B) Apenas duas afirmações estão corretas. 
C) Apenas uma afirmação está correta. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 

 
2. De acordo com o texto acima, a frase “a curiosidade matou o gato”: 

 
I - tem como objetivo alertar as pessoas quanto a possíveis riscos resultantes da curiosidade extrema, 
II - pois na Idade Média as pessoas não gostavam de gatos e aprendiam que os gatos pretos traziam má sorte, 
III - e produziam armadilhas para capturá-los. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas os itens II e III estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Os itens I, II e III estão corretos. 
D) Apenas o item III está correto. 
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3. De acordo com o texto acima, na Idade Média as pessoas tinham medo de: 
 
A) pessoas negras. 
B) gatos. 
C) pessoas pobres. 
D) armadilhas. 
 

4. Assinale a alternativa em que a palavra tem a mesma ortografia e pronúncia da palavra “usufruído”. 
 
A) esva__iar. 
B) trou__e. 
C) parali__ar. 
D) su__essão. 
 

5. Assinale a alternativa que contém duas palavras retiradas do texto que seguem a mesma regra de acentuação. 
 
A) alguém – considerá-los – compreendê-los.   
B) época – teólogos – usufruídos. 
C) média – má – atraídos. 
D) frequência – mistérios – Média. 
 

6. Em todas as alternativas a palavra grifada se flexiona em gênero, exceto em: 
 
A) pai severo. 
B) filme bom. 
C) homem judeu . 
D) funcionário eficiente. 
 

7. Assinale o par de palavras que formam o plural como órfão e anti-social, respectivamente: 
 
A) cristão – luso-brasileiro. 
B) órfão – surdo-mudo. 
C) capitão – sobre-humano. 
D) coração – cor-de-rosa. 

 
8. Leia as frases abaixo. 

 
I - ______ decidirão os detalhes em outra hora. 
II - Talvez ______ concorde com eles. 
III - Se ______ estudarmos, conseguiremos uma boa pontuação. 
 
De acordo com a flexão verbal, a alternativa que preenche corretamente os espaços das frases acima é: 
 
A) Eles – ele – vocês 
B) Vocês – eu – nós 
C) Nós – tu – eles 
D) Elas – vós – nós 

 
9. Há erro de colocação pronominal na alternativa: 

 
A) O encontramos no mesmo lugar. 
B) Preciso refazê-lo com mais atenção. 
C) Ela ainda não lhe pagou a última parcela? 
D) Explique-me o exercício da prova. 

 
10. Para escrever uma carta para o prefeito da cidade, devemos usar o pronome de tratamento: 

 
A) Senhora. 
B) Vossa Senhoria. 
C) Você. 
D)  Vossa Excelência. 
 

11. Marque a opção em que todos os verbos, retirados do texto, estão no presente do indicativo. 
 

A) foi – rebelou – foram. 
B) devem – pode – tem. 
C) temiam – preparavam – era. 
D) eram – queira – aceite. 
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12. Indique a opção incorreta, no que se refere à concordância nominal/verbal, de acordo com a norma culta. 
 

A) Será proibida a entrada dos retardatários. 
B) Os portões fecharão meio-dia e meio. 
C) Devem ocorrer muitas mudanças. 
D) Um grupo de dez pessoas chegou quinze minutos depois. 

 
13. Observe a regência verbal nas frases abaixo e coloque: 
 

(C)  para correto. 
( I )  para incorreto. 
 
(  )  Não lhe convidei para a festa. 
(  )  A mãe agradou o filho que caiu. 
(  )  Informaram-lhe a sala da prova. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) C – C – C. 
B) C – C – I. 
C) I – I – C.  
D) I – C – C. 

 
14. Aponte a frase em que o sinal indicativo de crase não deve ser usado. 
 

A) Dirigia apressado àquela farmácia. 
B) Àquela hora todos já tinham se recolhido. 
C) Fomos para a praça, mas não à encontramos.  
D) Os automóveis estavam à porta, quando chegamos à praça. 

 
15. Calcule quantas horas um motorista trabalhou nesse dia, sabendo-se que: 

 
 Início do expediente = 7 horas e 12 minutos. 
 Saída para o almoço = 12 horas. 
 Volta do almoço = 13 horas e 50 minutos. 
 Término do expediente = 17 horas e 15 minutos. 

 
A) 8 horas e 33 minutos. 
B) 8 horas e 23 minutos. 
C) 8 horas e 3 minutos. 
D) 8 horas e 13 minutos. 
 

16. Analise o quadro abaixo. 
 

Loja X Loja Y Loja Z 

Conjunto de velas R$ 28,00 R$ 35,20 R$ 34,50 

Pneus (2) R$ 397,00 R$ 390,00 R$ 388,50 

Amortecedor traseiro R$ 118,00 R$ 119,80 R$ 128,50 

? ? ? 
 
Calcule o preço total das 3 lojas. 
 
Carlos comprou os itens onde eram mais baratos, economizou R$ _________ em relação onde o orçamento era 
maior. 
 
A) 9,50 
B) 8,50 
C) 10,50 
D) 7,50 
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17. Fernando entrou numa rodovia no quilômetro 78 e dela saiu no quilômetro 214. Se seu veículo faz 8 quilômetros, 
em média, com 1 litro de combustível, nesse percurso gastou ______ litros de combustível e se o preço do 
combustível é R$ 2,40, ele gastou R$ ___________. 
 
A) 17 – 40,80 
B) 16 – 38,40 
C) 18 – 43,20 
D) 19 – 45,60 
 

18. No mapa, a distância entre a cidade B e a cidade A é uma reta de 18 cm. Cada 1 cm no mapa rodoviário equivale a 
75 km na realidade. Portanto, A fica distante de B: 
 
A) 1.310 km. 
B) 1.210 km. 
C) 1.350 km. 
D) 1.250 km. 
 

19. Um automóvel, em velocidade constante de 80 km/h percorre certa distância em 6 horas. Se diminuir a velocidade 
para 60 km/h, o mesmo percurso fará em: 
 
A) 8 horas. 
B) 7 horas. 
C) 10 horas. 
D) 5 horas. 
 

20. O número 850 foi repartido em três parcelas inversamente proporcional a 10, 8 e 5. A parcela correspondente ao 
primeiro número é: 
 
A) 250. 
B) 200. 
C) 300. 
D) 400. 
 

21. Um tanque de gasolina mede 0,60 m x 0,45 m x 0,20 m. Se tiver cheio, nele cabem ______ litros de combustível. 
Obs.: 1 dm3 = 1 litro. 
 
A) 55 
B) 45 
C) 56 
D) 54 
 

22. Vou construir um estacionamento num terreno que mede 35 m de comprimento e 62 m de largura. Sabendo-se que 
um veículo médio mede 1,85 m de largura e 4 m de comprimento e que vão ser deixados espaços de 0,40 m a mais 
nas laterais do veículo, para abertura de portas. O vão livre para manobras será de 198,40 m2. Nesse 
estacionamento poderão ser colocados, no máximo: 
 
A) 195 veículos. 
B) 219 veículos. 
C) 186 veículos. 
D) 168 veículos. 
 

23. Um tanque de um automóvel está com 58 litros de gasolina. Se o automóvel gasta 0,125 litros a cada quilômetro 
rodado, com esse combustível ele poderá rodar, sem abastecer, no máximo: 
 
A) 482 km. 
B) 478 km. 
C) 456 km. 
D) 464 km. 
 

24. Comprei um carro por R$ 25.000,00. Para ter um lucro de 11%, devo vendê-lo por: 
 
A) R$ 26.830,00. 
B) R$ 27.750,00. 
C) R$ 30.000,00. 
D) R$ 28.500,00. 
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25. Três amigos resolveram jogar na loteria. Carlos contribuiu com R$ 5,00, Pedro com R$ 3,00 e Fábio com R$ 7,00. 
Ganharam R$ 720,00 e repartiram esse valor proporcionalmente ao que investiram. Fábio ganhou R$ __________ 
a mais que Carlos. 
 
A) 89,00 
B) 96,00 
C) 106,00 
D) 86,00 
 

26. Marcos tirou foto de seu carro ao lado do caminhão de André. Na foto o carro media 2,8 cm e o caminhão 4,2 cm. 
Se na realidade o carro mede 3,85 m, o caminhão na realidade mede: 
 
A) 5,775. 
B) 4,937. 
C) 6,875. 
D) 5,895. 
 

27. Calcular o valor da expressão numérica [11 + 3 x (2 + 12 ÷ 2) + (12 – 9 ÷ 3)]. 
 
A) 121. 
B) 44. 
C) 105. 
D) 69. 

 
28. Você dirige defensivamente, mas pode ocorrer situação em que outro motorista faça uma manobra equivocada 

provocando-lhe susto e irritação. Nessas circunstâncias é correto: 
 
A) manter a calma e, mesmo contrariado, ceder seu direito ao outro motorista. 
B) fazer valer seus direitos mesmo com riscos. 
C) ceder a vez, mas logo que puder, castigá-lo com uma manobra inesperada. 
D) buzinar insistentemente e fazer gestos obscenos para o motorista. 
 

29. É incorreto afirmar que para dirigir defensivamente é necessário: 
 
A) conhecer as leis e os regulamentos de trânsito, as regras básicas para executar manobras, os procedimentos 

seguros para a ultrapassagem, o direito de preferência nos cruzamentos e as formas de prevenção de 
acidentes. 

B) estar atento e concentrado no ato de dirigir para prever com antecedência o perigo e tomar a decisão correta. 
C) apenas confiar em si mesmo e na sua habilidade com veículos. 
D) reconhecer as condições adversas e antecipar-se na prevenção de acidentes. 
 

30. São disposições em geral do CTB: 
 

1 - a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos 
cuidados de segurança, obedecidas as demais normas do Código. 

2 - os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos 
que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.   

3 - sempre que quiser diminuir a velocidade do veículo o condutor deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo 
sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. 

 
São corretas as afirmações: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
 

31. É incorreto afirmar que para garantir sua segurança o condutor deve: 
 

A) trafegar com o pisca alerta ligado quando estiver apressado. 
B) manter boa distância do veículo da frente. 
C) manter os olhos fixos na estrada. 
D) evitar manobras bruscas com o veículo. 
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32. São sinais de regulamentação os representados pelos números: 
 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 

  
33. A figura representa o sinal: Informações complementares de: 

 
A) regulamentação. 
B) indicação. 
C) direção. 
D) advertência. 
 

34. Os sinais de trânsito representados nas figuras abaixo têm a seguinte classificação: 
 
A) o primeiro e o terceiro são de advertência  e o segundo, de regulamentação. 
B) os três são de regulamentação. 
C) os dois primeiros são de regulamentação e o último, de advertência. 
D) o primeiro é de regulamentação e os dois últimos de advertência. 
 

35. Consta do CTB que os veículos prestadores de serviços de utilidade pública quando em atendimento na via:   
 
1 - gozam de livre parada e estacionamento em qualquer local mesmo sem estar prestando serviço. 
2 - desde que estejam devidamente sinalizados. 
3 - e identificados na forma estabelecida em legislação. 
 
Complementam corretamente o enunciado os itens: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
 

36. Constitui procedimento correto e recomendável de direção ao condutor: 
 
A) manter acesos os faróis do veículo, mantendo luz baixa durante a noite e, durante o dia, em túneis providos de 

iluminação pública.  
B) olhar diretamente para a luz do veículo que trafega em sentido contrário. 
C) ultrapassar veículos pesados em descidas. 
D) pressionar veículos menores como motos e bicicletas. 

 
37. Quanto às ultrapassagens o CTB determina que o condutor: 

 
1 - que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque 

ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o 
veículo com vistas à segurança dos pedestres.  

2 - não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e 
em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de 
pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.  

3 - não poderá efetuar ultrapassagem nas interseções e suas proximidades.  
 
Estão corretas as afirmações: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

38. Para dirigir carro e moto o cidadão deve possuir habilitação nas respectivas categorias: 
 
A) B e C. 
B) B e A. 
C) A e C. 
D) B e D. 
 

1 2 3 
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39. É incorreto afirmar que: 
 

• os veículos especialmente destinados à condução de escolares somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pela autoridade competente, exigindo-se:  

 
A) registro como veículo de passageiro. 
B) inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 
C) que o condutor seja habilitado na categoria B. 
D) equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. 
 

40. Analise as afirmações e identifique a que está incorreta. 
 
A) Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, 

deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida por legislação.  
B) Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para 

embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a 
locomoção de pedestres.  

C) Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga 
deverão estar situados fora da pista de rolamento.  

D) Nas paradas, operações de carga ou descarga, o veículo deverá ser posicionado no sentido contrário ao do 
fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio). 

 
 
  


