
 
 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: 

MOTORISTA 

 

Caderno I 
 

INSTRUÇÕES 
 

 

 É de inteira responsabilidade do candidato, cumprir as instruções contidas nos 

cadernos de provas, portanto leia as instruções a seguir com atenção. 

 Verifique se o caderno de perguntas e o cartão-resposta estão em ordem, sem 

falha de impressão, e preencha primeiramente a capa do caderno I de avaliação; 

 O Caderno I é composto de 40 (quarenta) questões objetivas de conhecimentos 

específicos; questões de 01 a 40; e o Caderno II é composto de 10(dez) questões 

de Português; questões de 41 a 50. 

 O tempo de duração da prova é de 04h00min (quatro horas), caderno I e II;  

 O Candidato somente poderá entregar o seu cartão-resposta (é obrigatório 

assinar o cartão) e retirar-se da sala, portando o gabarito rascunho, depois de 

decorrido no mínimo 01h30m (uma hora e trinta minutos); 

 Não será permitido retirar-se do local da prova com o caderno de provas, visto 

que este será disponibilizado na integra no site www.senaipr.org.br/fozdoiguacu, 

juntamente com o gabarito provisório a partir das 18h00min (dezoito horas) do 

dia 28/02/2016; 

 No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes as respostas certas 

deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelas 

casas, com caneta esferográfica de tinta na cor preta, devido ao processo de 

leitura ótica para correção dos cartões ( ex:       ); 

 Preencha corretamente o gabarito, pois as questões rasuradas ou com a 

marcação de mais de uma alternativa, serão anuladas, cada questão possui 

apenas uma alternativa correta; 

 Não será substituído o cartão resposta por erro do candidato; 

 A interpretação das questões faz parte da prova; 

 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que ambos 

terminem a prova, para assinatura do envelope com os cartões-respostas. 

LOCAL:____________________________________DATA ___/___/___ 
 

NOME:____________________________________________________ 

 

http://www.senaipr.org.br/fozdoiguacu


 
 

 

Caderno I 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

1- Assinale a alternativa incorreta. São infrações de trânsito caracterizadas como 

“médias”, segundo o Código Brasileiro de Trânsito: 

 

a) Dirigir o veículo com o braço do lado de fora. 

b) Dirigir o veículo com dispositivo anti-radar ativo. 

c) Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a 

utilização dos pedais. 

d) Dirigir o veículo com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a 

segurança do trânsito. 

e) Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre 

os braços e pernas. 

 

2-  Analise o disposto no Código Brasileiro de Trânsito: 

 

I - Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade 

competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas 

características de fábrica; 

II - Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões 

atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. 

III - É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto 

a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos mesmo que não 

se relacionem com a mensagem da sinalização. 

 

Dos itens acima: 

 

a) Apenas os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas o item III está incorreto. 

e) Todos os itens estão corretos. 

  



 
 

 

3- Analise: 

 

 
 

A placa de sinalização acima informa ao condutor: 

 

a) Proibido trânsito de ônibus. 

b) Vire à direita. 

c) Sentido circular na rotatória. 

d) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito. 

e) Siga em frente ou à esquerda. 

 

4- O Código Brasileiro de Trânsito no artigo 41º determina que: O condutor de 

veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas seguintes 

situações: 

 

(   ) fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se 

tem o propósito de ultrapassá-lo; 

(   ) para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes; 

(   ) dentro do perímetro urbano, toda vez que se for estacionar ou parar. 

 

Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas: 

 

a) F-F-V. 

b) V-F-V. 

c) F-V-V. 

d) V-V-F. 

e) V-F-F. 

 

5- Uma infração ambiental é: 

 

a) Toda ação ou omissão que infrinja as Leis de proteção e recuperação ao 

meio ambiente. 

b) Todo ato que proteja o meio ambiente. 

c) Cuidar e proteger a fauna e a flora. 

d) Um crime cometido apenas por pessoas jurídicas. 

e) Punido apenas com advertência. 

 

 

  



 
 

 

6- Analise segundo o disposto no Código Brasileiro de Trânsito: 

 

Artigo 29º: O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá à 

seguinte norma: quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se 

aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: 

 

I - no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que não estiver 

circulando por ela; 

II - no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; 

III - nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. 

 

Dos itens acima: 

 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

7- Analise sobre a direção defensiva: 

 

I – Dirigir ou pilotar defensivamente é o modo de dirigir para evitar acidentes, mesmo 

com as ações incorretas dos outros; 

II – A direção defensiva é um dos modos de evitar acidentes; 

III - O comportamento do condutor do veículo deve ser cuidadoso e atento, assim se 

faz uma direção defensiva. 

 

Dos itens acima: 

 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

8- Ao que, transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em 

níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN, além de multa sofrerá a medida 

administrativa de: 

 

a) Suspensão da habilitação por tempo indeterminado. 

b) Retenção do veículo para regularização. 

c) Prisão do condutor. 

d) Prisão do condutor e suspensão da habilitação por tempo indeterminado. 

e) Prisão do condutor e suspensão da habilitação por doze meses. 

  



 
 

 

9- A direção defensiva requer do condutor: 

 

(   ) Não cometer infrações; 

(   ) Ser cortês no trânsito; 

(   ) Não abusar do veículo. 

 

Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas: 

 

a) V-F-V. 

b) V-V-F. 

c) V-V-V. 

d) F-F-V. 

e) V-F-F. 

 

 

10- São consideradas fontes móveis de poluição do ar, exceto: 

 

a) Ônibus. 

b) Caminhões. 

c) Carros. 

d) Chaminés de fábricas. 

e) Motocicletas. 

 

11- A poluição sonora pode ser provocada pelo veículo equipado com som em 

volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Neste caso o 

condutor do veículo estaria cometendo uma infração: 

 

a) Leve. 

b) Neutra. 

c) Média. 

d) Grave. 

e) Gravíssima. 

 

12- A cidadania no trânsito deve ser desenvolvida com: 

 

a) A desigualdade entre grupos sociais. 

b) A competitividade entre as classes civis. 

c) A falta de respeito entre os cidadãos. 

d) O convívio desarmonioso entre pedestres e motoristas. 

e) Respeito aos direitos e deveres individuais e da sociedade. 

  



 
 

 

 

13- O condutor em viagens longas deve sempre levar consigo, saquinhos para 

armazenar o lixo que produzir. Analise: 

 

(   ) Atirar lixo pela janela é uma infração de trânsito considerada neutra;  

(   ) Arremessar lixo pela janela pode causar um acidente, caso atinja outro carro na 

via; 

(   ) Ao arremessar uma bituca de cigarro acessa na via de trânsito o motorista pode 

iniciar um incêndio na mata. 

 

Assinale (V) para as informações verdadeiras e (F) para as falsas: 

 

a) V-F-F. 

b) V-V-F. 

c) F-V-V. 

d) F-F-V. 

e) F-V-F. 

 

 

14-  Qual é a função do alternador de um veículo? 

 

a) Aquecer o motor do veículo. 

b) Recarregar a bateria do veículo. 

c) Aumentar o consumo do motor. 

d) Estabilizar a corrente elétrica do veículo. 

e) Proteger o sistema elétrico contra altas cargas elétricas. 

 

 

 

15-  As unidades de medidas de tensão elétrica, corrente elétrica e resistência 

elétrica são respectivamente: 

 

a) Ampère, Ohm, Tesla. 

b) Volts, Ampère, Ohm. 

c) Gans, Volts, Ampère. 

d) Volts, Tesla, Gans. 

e) Volts, Ohm, Tesla. 

 

 

 

 

 



 
 

 

16-  Quais são as principais partes móveis internas do motor? 

a) O cárter, o bloco do motor e as polias. 

b) As velas de ignição, as bobinas de ignição e as correias. 

c) O cabeçote, a válvula termostática e o eletro ventilador do radiador.  

d) Os pistões, as bielas e a árvore de manivelas. 

e) O cárter, as bobinas de ignição e a válvula termostática. 

 

 
17- Quanto à utilização do pleonasmo no atendimento ao público é correto 

afirmar: 

 

I – É totalmente adequado ao atendimento; 

II – É uma figura de linguagem necessária para toda e qualquer repartição pública; 

III – Que somente o pleonasmo caracteriza o regionalismo da fala. 

 

Dos itens acima: 

 

a) Todos estão incorretos. 

b) Todos estão corretos. 

c) Apenas o item I está correto. 

d) Apenas o item II está correto. 

e) Apenas o item III está correto. 

 

 

18- Para poder atender bem ao público é necessário: 

 

I - Estar sempre desatento; 

II - Conhecer o que deseja o atendido; 

III – Utilizar linguagem clara durante a fala. 

 

Dos itens acima: 

 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

  



 
 

 

19- Segundo o Código Brasileiro de Trânsito no artigo 74º A educação para o 

trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes 

do: 

 

a) Sistema Motivacional de Trânsito. 

b) Sistema Nacional de Trânsito. 

c) Sistema Estadual de Trânsito. 

d) Sistema Municipal de Trânsito. 

e) Sistema Internacional de Trânsito. 

 

20- Complete a lacuna corretamente utilizando o disposto no Código Brasileiro de 

Trânsito. 

 

No âmbito da educação para o trânsito caberá ao Ministério da ____________, 

mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo 

condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. 

 

a) Casa civil. 

b) Fazenda. 

c) Pesca. 

d) Saúde. 

e) Agricultura. 

 

21- Segundo o Código Brasileiro de Trânsito no artigo 105º: São equipamentos 

obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN: 

 

I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção 

dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja 

permitido viajar em pé; 

II - dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, 

segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN; 

III - encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas 

estabelecidas pelo CONTRAN. 

 

Dos itens acima: 

 

a) Todos estão incorretos. 

b) Todos estão corretos. 

c) Apenas o item I está correto. 

d) Apenas o item II está correto. 

e) Apenas o item III está correto. 

  



 
 

 

22- Complete a lacuna corretamente segundo o disposto no Código Brasileiro de 

Trânsito: 

 

O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no 

______________, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. 

 

a) Usobloco. 

b) Tribloco. 

c) Unabloco. 

d) Monobloco. 

e) Bibloco. 

 

23- O Código Brasileiro de Trânsito dispõe sobre a placa dianteira, que: 

 

a) Os veículos de duas ou três rodas são dispensados do uso obrigatório da 

placa dianteira. 

b) A placa dianteira em todos os veículos será na cor branca. 

c) A placa dianteira será dispensada nos casos de veículos oficias. 

d) Os veículos importados não serão obrigados a utilizar a placa dianteira. 

e) Os caminhões utilizem a placa dianteira somente na cor vermelha. 

 

24- Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, 

segundo o Código Brasileiro de Trânsito, quando: 

 

(   ) For transferida a propriedade; 

(   ) For alterada qualquer característica do veículo; 

(   ) O proprietário mudar o Município de domicílio ou residência. 

 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas: 

 

a) F-F-F. 

b) F-V-V. 

c) F-F-V. 

d) V-V-F. 

e) V-V-V. 

 

25- Responda corretamente segundo o Código Brasileiro de Trânsito.  Trata-se de 

um documento de porte obrigatório do condutor ou do veículo conduzido: 

 

a) Cópia da permissão para dirigir veículos automotores. 

b) Certificado de Registro e Licenciamento semestral original. 

c) Carteira nacional de habilitação original. 

d) Cópia do Certificado de Registro do veiculo. 

e) Copia do IPVA, pago. 

  



 
 

 

26- Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, o condutor de veículo destinado à 

condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos, exceto: 

 

a) Ter idade superior a vinte e um anos; 

b) Ser habilitado na categoria D; 

c) Ter cadastro ativo na sede municipal do conselho tutelar. 

d) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias durante os doze últimos meses; 

e) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN. 

 

27- A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por 

meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade 

executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do 

candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo segundo 

o Código Brasileiro de Trânsito o condutor preencher o seguinte requisito: 

 

a) Ser penalmente imputável; 

b) Possuir como escolaridade mínima o ensino médio; 

c) Ter idade superior a vinte e cinco anos. 

d) Possuir como escolaridade mínima o ensino superior. 

e) Possuir altura mínima de 1,60m(um metro e sessenta). 

 

28- O Código Brasileiro de Trânsito determina que o condutor habilitado na 

“categoria A” poderá: 

 

a) Conduzir veículo motorizado somente de duas rodas, com carro lateral. 

b) Conduzir veículo motorizado somente de três rodas, com carro lateral. 

c) Conduzir veículo motorizado somente de duas rodas, somente sem carro lateral. 

d) Conduzir veículo motorizado de duas ou três rodas, somente sem carro lateral. 

e) Conduzir veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro 

lateral. 

 

29-  Para que servem as luzes indicadoras no painel de instrumentos de um 

veículo? 

 

a) Alertar o condutor ao bom funcionamento ou aos possíveis danos nos 

componentes de segurança do veículo. 

b) Apenas iluminar o interior do painel de instrumentos. 

c) Alertar o condutor sobre a necessidade de ligar o motor do veículo.  

d) Sinalizar ao condutor o momento certo para desligar o motor do veículo. 

e) Servem como acessórios elétricos no veículo. 

 

  



 
 

 

30- O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão 

executivo de trânsito, na seguinte ordem: 

 

(1) escrito, sobre legislação de trânsito;  

(2) de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual 

estiver habilitando-se;  

(3) de aptidão física e mental. 

 

Renumere a coluna acima com a ordem correta quanto aos exames realizados para a 

obtenção da habilitação: 

 

a) 3-2-1. 

b) 2-3-1. 

c) 3-1-2. 

d) 1-3-2. 

e) 2-1-3. 

 

31- Segundo o Código Brasileiro de Trânsito no artigo 167º: Deixar o condutor ou 

passageiro de usar o cinto de segurança, é uma infração: 

 

a) Neutra. 

b) Leve. 

c) Média. 

d) Grave. 

e) Gravíssima. 

 

32- Trata-se de uma infração, que terá como medida administrativa a retenção do 

veículo e recolhimento do documento de habilitação do condutor: 

 

a) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 

b) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou 

os demais veículos. 

c) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. 

d) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos. 

e) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando 

solicitado pela autoridade e seus agentes. 

 

33- A coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito compete ao: 

 

a) Presidente da república. 

b) Presidente do senado. 

c) Presidente da câmara dos deputados. 

d) Ministério da justiça. 

e) Ministério das cidades. 

  



 
 

 

34- Assinale a alternativa incorreta segundo o que dispõe o Código Brasileiro de 

Trânsito. São infrações de trânsito cometidas ao estacionar o veículo: 

 

a) Estacionar nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via 

transversal. 

b) Afastado da guia da calçada (meio-fio) de vinte centímetros a trinta 

centímetros. 

c) Onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de 

veículos. 

d) Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita 

de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme 

especificação do CONTRAN. 

e) No passeio ou sobre faixa destinada à pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem 

como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de 

rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público. 

 

35- Todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas 

formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações é denominado: 

 

a) Interseção. 

b) Conjunção. 

c) Canteiro. 

d) Borda. 

e) Barreira. 

 

36- O teste que determina à medição do teor alcoólico no ar alveolar (ar expirado 

pela boca de um indivíduo, originário dos alvéolos pulmonares), no condutor é 

realizado pelo: 

 

a) Ergômetro. 

b) Manômetro. 

c) Etilômetro. 

d) Maxônetro. 

e) Alcômetro. 

 

37- Assinale a alternativa incorreta com base no decreto nº 4.711/2003. O 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, órgão integrante do Sistema 

Nacional de Trânsito, presidido pelo dirigente do Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN, órgão máximo executivo de trânsito da União, é 

composto por um representante de cada um dos seguintes Ministérios: 

a) Dos Transportes. 

b) Da Cultura. 

c) Da Ciência e Tecnologia. 

d) Da Defesa. 

e) Do Meio Ambiente.  



 
 

 

38- Analise com base no decreto nº 4.711/2003: 

 

I – O presidente do CONTRAN, obrigatoriamente será o responsável por todas as ações 

do Sistema Nacional de Trânsito; 

II - O CONTRAN regulamentará o funcionamento em regimento interno do Sistema 

Nacional de Trânsito; 

III – O decreto nº 4.711/2003 revoga a partir da sua publicação o decreto no 

2.327/1997. 

 

Dos itens acima: 

 

a) Apenas os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

 

39- No novo protocolo de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), recomenda-se que 

os socorristas realizem compressões torácicas em adultos a uma frequência 

mínima de: 

 

a) 60 compressões por minuto. 

b) 80 compressões por minuto. 

c) 100 compressões por minuto. 

d) 120 compressões por minuto. 

e) 150 compressões por minuto. 

 

40- Com relação aos primeiros socorros à vítima queimada, é incorreto durante o 

atendimento: 

 

a) Nunca passe óleo, manteiga, creme ou loção antisséptica. 

b) Não tente retirar pedaços de roupa queimada que tenham grudado na pele. 

c) Não mexa na queimadura, principalmente se a pele estiver levantando. 

d) As bolhas podem ser perfuradas caso haja material limpo para curativo. 

e) Nunca passe material felpudo ou chumaço de algodão. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

Caderno II 
 

PROVA DE PORTUGUÊS 

 

INSTRUÇÕES 
 

 

 É de inteira responsabilidade do candidato, cumprir as instruções contidas nos 

cadernos de provas, portanto leia as instruções a seguir com atenção. 

 Verifique se o caderno de perguntas e o cartão-resposta estão em ordem, sem 

falha de impressão, e preencha primeiramente a capa do caderno I de avaliação; 

 O Caderno I é composto de 40 (quarenta) questões objetivas de conhecimentos 

específicos; questões de 01 a 40; e o Caderno II é composto de 10(dez) questões 

de Português; questões de 41 a 50. 

 O tempo de duração da prova é de 04h00min (quatro horas), caderno I e II;  

 O Candidato somente poderá entregar o seu cartão-resposta (é obrigatório 

assinar o cartão) e retirar-se da sala, portando o gabarito rascunho, depois de 

decorrido no mínimo 01h30m (uma hora e trinta minutos); 

 Não será permitido retirar-se do local da prova com o caderno de provas, visto 

que este será disponibilizado na integra no site www.senaipr.org.br/fozdoiguacu, 

juntamente com o gabarito provisório a partir das 18h00min (dezoito horas) do 

dia 28/02/2016; 

 No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes as respostas certas 

deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelas 

casas, com caneta esferográfica de tinta na cor preta, devido ao processo de 

leitura ótica para correção dos cartões ( ex:       ); 

 Preencha corretamente o gabarito, pois as questões rasuradas ou com a 

marcação de mais de uma alternativa, serão anuladas, cada questão possui 

apenas uma alternativa correta; 

 Não será substituído o cartão resposta por erro do candidato; 

 A interpretação das questões faz parte da prova; 

 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que ambos 

terminem a prova, para assinatura do envelope com os cartões-respostas. 

LOCAL:____________________________________DATA ___/___/___ 
 

NOME:____________________________________________________ 

 

 

http://www.senaipr.org.br/fozdoiguacu


 
 

 

Fim do Carnaval deve ter movimento intenso nas rodovias do Paraná 

 

O fim do feriado de Carnaval deve provocar um movimento intenso nas estradas que 

cortam o Paraná. Segundo as concessionárias, quase 170 mil veículos deixaram Curitiba 

pelas três principais rodovias do estado entre sexta-feira e sábado. A maior parte desses 

automóveis volta para a capital nesta terça-feira (09). 

Na BR-277, que liga ao litoral paranaense, o pico de movimento deve começar a 

partir das 16 horas, com fluxo de 2,9 mil veículos por hora sentido Curitiba. O movimento 

em dias normais tem uma média de 500 carros por hora.  

(Gazeta do Povo. Disponível em 08/02/2016. 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/fim-do-carnaval-deve-ter-movimento-

intenso-nas-rodovias-do-parana-cq92icokekw8o7bhx50ydaern). 

 

41-O texto acima tem como objetivo: 

a) Informar. 

b) Causar humor. 

c) Assustar. 

d) Conscientizar. 

e) Criticar. 

 

42-Segundo o texto acima podemos dizer que: 

a) As pessoas voltam para Curitiba entre sexta-feira e sábado. 

b) O movimento intenso nas estradas terá a circulação de 500 carros por hora. 

c) O fim do feriado de carnaval terá um fluxo 2,9 mil veículos sentido Curitiba, na 

BR 277. 

d) Segundo as concessionárias 170 mil veículos vão circular pela BR 277 a partir das 16 

horas. 

e) O fim do feriado de carnaval terá um movimento de dias normais. 

 

 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/fim-do-carnaval-deve-ter-movimento-intenso-nas-rodovias-do-parana-cq92icokekw8o7bhx50ydaern
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/fim-do-carnaval-deve-ter-movimento-intenso-nas-rodovias-do-parana-cq92icokekw8o7bhx50ydaern


 
 

43-De acordo com a frase “170 mil veículos deixaram Curitiba pelas três 

principais rodovias do estado entre sexta-feira e sábado”, o verbo “deixaram” 

está: 

a) No modo imperativo. 

b) No modo subjuntivo. 

c) No modo indicativo. 

d) No modo condicional. 

e) No modo infinitivo. 

 

44-Assinale a alternativa em que ocorre erro no emprego de ''mal'' ou ''mau''.   

 

a)  Mal chegou, todos saíram.  

b)  Que mal lhe fizeram?  

c)  Isso é de muito mau gosto.  

d)  Você falou mau dela?  

e) Ele falou mal no microfone. 

 

45-O uso do pronome ''mim'' está empregado de forma equivocada em: 

 a)  Você pensou em mim?  

b)  Traga a carta para mim assinar. 

c)  De mim, ninguém se lembra.  

d)  Para mim, isso é fácil. 

e)  Não diga isso para mim. 

 

46) Assinale a alternativa correta quanto ao uso de porque/porquê/por que/por 

quê.  

  

a)  Porquê você estava tão alegre?  

b)  Estava alegre por que vencera.  

c)  Você estava tão alegre por quê?  

d)  Por que amava, estava alegre.  

e)  Queria saber o porque da festa. 

 



 
 

47-Encontre a alternativa que apresenta erro de concordância do verbo SER:  

  

a)  Da cidade à ilha é uma hora e quarenta minutos.  

b)  São doze jogadores para cada lado.  

c)  Isso são águas passadas.  

d)  Dois mais dois é quatro.  

e)  Joaquim é um homem bom.  

 

48-Assinale a alternativa CORRETA com relação à concordância verbal.   

 

a)  Quais de vós cometeu o maior erro?  

b)  Fui eu quem pagou as contas.  

c)  Falta três minutos para o término da partida.  

d)  Mais de cem pessoas foi testemunha do assalto.  

e)  Fazem dias que ninguém aparece.      

 

 

49-Na frase “Ele sabia que a vitória se aproximava”, o pronome ELE é: 

 

a) Pronome pessoal. 

b) Pronome demonstrativo. 

c) Pronome de tratamento. 

d) Pronome indefinido. 

e) Pronome possessivo. 

 

50- Assinale a alternativa CORRETA quanto à grafia. 

   

a)  discrição  

b)  degladiar  

c)  traser   

d)  suscinto  

e)  excessão  

 

 


