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Este Caderno de Prova contém uma Prova Objetiva de Conhecimento com
30 questões objetivas de múltipla escolha com cinco alternativas cada, numeradas por 1, 2, 3, 4, 5.



Antes de iniciar a Prova, confira a sequência das páginas e da numeração das questões do seu
Caderno de Prova. Se identificar qualquer equívoco, informe-o imediatamente ao aplicador de
provas.



Para responder corretamente às questões, utilize caneta de tinta preta, fabricada em material
transparente, e leia atentamente as orientações constantes neste Caderno de Prova.



As respostas das questões deverão ser registradas na Folha de Respostas própria, preenchendo
integralmente o círculo correspondente à alternativa correta, conforme o exemplo:

Só existe uma alternativa correta.


Assine no espaço próprio da Folha de Respostas. Folha de Respostas identificada fora desse
espaço, implicará na anulação da Prova. Marcação de questão com resposta rasurada não será
considerada.



O tempo total para realização da Prova é de três horas, sendo o tempo mínimo de permanência
do candidato em sala de prova de uma hora e trinta minutos. A saída da sala com o Caderno de
Prova só será permitida ao final do horário estabelecido para a realização da prova, ou seja,
depois de decorridas as três horas do início efetivo da prova.



Ao concluir sua Prova, sinalize para o aplicador da prova e aguarde para entregar a Folha de
Respostas, cumprindo os procedimentos por ele recomendados.

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTO

Questões de 1 a 30
Instrução

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na
Folha de Respostas.

Língua Portuguesa – Questões de 1 a 10
Questões de 1 a 4
Afinal, o que é ser cidadão?
Todos os cidadãos têm direito à cidadania: direitos
civis, políticos e sociais.
A palavra “cidadãos” tanto representa os habitantes
de uma cidade, quanto os indivíduos que possuem
5 direitos civis, políticos e sociais.
Para a pessoa ser cidadã e ter direito à cidadania
e a viver plenamente sua vida, são necessários
os direitos civis. Todos os cidadãos têm direito à
liberdade, à propriedade e à igualdade perante a
10 lei – o conjunto desses direitos forma a sociedade civil.
Ser cidadão é participar do destino da sociedade,
votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis
e políticos não asseguram a democracia sem os direitos
sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo
15 na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao
salário justo, à moradia, à saúde, a uma velhice tranquila.
Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e
sociais, fruto de um longo processo histórico que levou a
sociedade ocidental a conquistar parte desses direitos.
20
Cidadania não é uma definição estanque, mas
um conceito histórico, o que significa que seu sentido
varia no tempo e no espaço. É muito diferente ser
cidadão na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Brasil
(para não falar dos países em que a palavra é tabu).
25		 Sonhar com cidadania plena em uma sociedade
pobre, em que o acesso aos bens e serviços é restrito,
seria utópico. Contudo os avanços da cidadania,
se têm a ver com a riqueza do país e a própria
divisão de riquezas, dependem, também, da luta e
30 das reivindicações, da ação concreta dos indivíduos.
PINSKY, Jaime. História da Cidadania. Disponível em: <www.espacoacademico.com.br/
023/23res_pinsky.htm>. Acesso em: 10 set. 2014. Adaptado

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2
Com base no texto, é correto afirmar:
1)

Cidadania não é um conceito histórico.

2)

A cidadania plena inclui direitos civis, políticos e sociais.

3)

Numa sociedade pobre, é possível uma cidadania plena.

4)

A cidadania nada tem a ver com a riqueza do país, com a própria
divisão de riquezas e nem com as políticas econômicas do país.

5)

Os avanços da cidadania dependem apenas da luta, das
reivindicações e da participação dos indivíduos.

QUESTÃO 3
A alternativa em que as palavras estão relacionadas à classe
gramatical a que pertencem é
1)

“civis” (l. 2) e “perante” (l. 9) são, respectivamente, adjetivo e
preposição.

2)

“cidadãos” (l. 3) e “destino” (l. 11) são, respectivamente,
adjetivo e verbo.

3)

“Para” (l. 6) e “que” (l. 4) são, respectivamente, verbo e
conjunção.

4)

“asseguram” (l. 13) e “Todos” (l. 8 ) são, respectivamente,
verbo e adjetivo.
“Brasil” (l. 23) e “se” (l. 28) são, respectivamente, substantivo e
pronome.

5)

QUESTÃO 4
Na frase “Todos os cidadãos têm direito à cidadania: direitos
civis, políticos e sociais” (l. 1-2), tem-se
1)

período simples.

2)

período composto.

3)

sujeito composto.

4)

predicado verbo-nominal.

5)

verbo transitivo indireto.

QUESTÃO 5
A palavra em que o elemento “auto” apresenta significação
diferente da que tem em “autoestima” é
1)

autodidata.

4)

autobiografia.

Com base no texto, é correto afirmar:

2)

autopeças.

5)

auto-sugestão.

1)

Os direitos civis, políticos e sociais são privilégios de uma parte
específica da população.

3)

auto-suficiente.

2)

A palavra “cidadãos” (l. 1) representa, apenas, habitantes de
uma cidade.

QUESTÃO 6

3)

Os direitos civis são necessários para legitimar a cidadania da
pessoa humana.

1)

O perigo era iminente.
A discrição daquela pessoa tem-lhe sido muito útil.

A sentença que apresenta confusão vocabular é

4)

O acesso aos bens de consumo numa sociedade pobre é,
absolutamente, utópico.

2)
3)

Foi ratificada a data de chegada do nosso convidado.

5)

Ser cidadão, em qualquer parte do mundo, tem o mesmo
sentido.

4)

O tráfico de veículos de grande porte pelo túnel é proibido.

5)

Se você agir desta maneira, estará infringindo as normas da casa.
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QUESTÃO 7
As palavras que completam corretamente as lacunas da frase
“Certas transformações __________ passou a nossa sociedade,
não teriam ocorrido, __________ houvesse a intervenção
dos cidadãos nas diversas instâncias governamentais.” são,
respectivamente,
1)

por que  e  se não.

2)

porquê  e  senão.

3)

porque  e  se não.

4)

porque  e  senão.

5)

por que  e  senão.

1)

”mais” é monossílabo tônico.

2)

”muito” e “direito” são proparoxítonas.

3)

”século” é paroxítona.

4)

”direito” e “deveres” são paroxítonas.

5)

”absoluto” é oxítona.

QUESTÃO 9
A divisão silábica das palavras está correta, em
2)

ci – da – da – nia.

3)

o – bser – var.

4)

es – tran – ha – mos.

5)

har – mo – nio – sas.

19 votos.

4)

16 votos.

2)

18 votos.

5)

15 votos.

3)

17 votos.

QUESTÃO 12

Sendo assim, é correto afirmar que o lucro obtido com essa
operação corresponde a uma porcentagem do preço pago à
vista, igual a

Quanto à acentuação tônica das palavras, é correto afirmar:

pro – pri – e – da – de.

1)

Uma pessoa comprou um imóvel, pagando à vista C milhares
de reais e o revendeu com um lucro de 20% sobre o preço de
revenda.

QUESTÃO 8

1)

Com base nessas informações, pode-se afirmar que o segundo
candidato mais votado obteve

1)

20%

4)

35%

2)

25%

5)

40%

3)

30%

QUESTÃO 13
Sabe-se que receita é a quantidade vendida multiplicada pelo
preço de venda.
Uma empresa vende determinado produto por um preço
x reais, e consegue vender x unidades,
unitário P = 60 –     
5
0 < x < 200, obtendo uma receita de R$4 000,00.
Nessas condições, o valor de x está entre
1)

50 e 70

4)

110 e 130

2)

70 e 90

5)

130 e 150

3)

90 e 110

QUESTÃO 14

QUESTÃO 10
No trecho do escritor Fernando Sabino “– Vossa Excelência, por
obséquio, queira falar mais alto, que não ouvi bem – e apontava
agoniado, um dos deputados mais próximos”, o pronome de
tratamento está empregado de forma correta.  
Ao se dirigir a uma pessoa que chega ao CRECI para resolver
um problema, o pronome de tratamento que deve ser utilizado é

Durante a realização das provas de um concurso, 130 candidatos
foram distribuídos em três salas, S1, S2 e S3 , com capacidade
para acomodar 60, 54 e 42 candidatos, respectivamente.

Sabendo-se que todos os candidatos foram distribuídos nas
salas de modo diretamente proporcional à capacidade de cada
uma, é correto afirmar que na sala

1)

Vossa Excelência.

2)

Meritíssimo.

1)

S1 todos os lugares foram ocupados.

3)

Senhor.

4)

Você.

2)

S3 todos os lugares foram ocupados.

5)

Tu.

3)

1
S3 ficaram desocupados        dos
lugares.
3
1
S2 ficaram desocupados        dos
lugares.
6

4)

Raciocínio Lógico Quantitativo –
Questões de 11 a 15
QUESTÃO 11
Em determinada eleição, 92 pessoas votaram em um dos cinco
candidatos que disputaram um cargo.
Sabe-se que
• cada candidato obteve um número diferente de votos;
• o candidato mais votado obteve 38 votos;
• o candidato menos votado obteve 12 votos.
2

5)

S1 ficaram tantos lugares desocupados quanto em S2 e S3
juntas.

QUESTÃO 15
Durante uma viagem de automóvel entre as cidades A e B,
verificou-se que um quarto do trajeto foi percorrido com um
rendimento de 12,5km por litro de combustível, e o restante do
trajeto foi percorrido com um rendimento de 10,5km por litro.
Nessas condições, o rendimento, em km por litro, em todo o
trajeto foi, aproximadamente, igual a
1)

10,5

3)

11,1

2)

10,9

4)

11,3
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5)

11,6

Conhecimento Específico:
Código Nacional de Trânsito e Direção
Defensiva – Questões de 16 a 30

4)

Nas paradas e nos estacionamentos, o veículo deverá
ser posicionado no sentido contrário ao do fluxo, afastado
da guia da calçada – meio-fio –, admitidas as exceções
devidamente sinalizadas.

5)

Mesmo que a indicação luminosa do semáforo seja favorável,
nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver
possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área
do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do
trânsito transversal.

QUESTÃO 16
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sancionado em 1997, contém
dispositivos importantes para a melhoria da gestão do trânsito e
enfrentamento da violência, responsável por perdas pessoais e
econômicas significativas. Nesse sentido, os órgãos que integram o
Sistema Nacional de Trânsito (SNT) foram fortalecidos por definições
de competências.
Considerando-se os órgãos que integram o SNT e suas
competências, pode-se afirmar:
I. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabelece as
normas regulamentares referidas no CTB e as diretrizes da
Política Nacional de Trânsito.
II. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados
executam a fiscalização de trânsito, autuam e aplicam as
medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação,
estacionamento e parada previstas no CTB, no exercício regular
do poder de polícia de trânsito.
III. O órgão executivo de trânsito do Município inspeciona quanto às
condições de segurança veicular e licencia veículos, expedindo
o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante
delegação do órgão federal competente.
IV. As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal executam
a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado,
como agente executivo do órgão ou da entidade de trânsito, ou
como executivos rodoviários, concomitantemente com os demais
agentes credenciados.
V. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) dirime
conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito
dos Municípios.
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é
1)

I e III

2)

II e V

3)

I e IV

4)

I, III e V

5)

II, III e IV

QUESTÃO 18
Quanto ao uso de luzes em veículo, segundo o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), é correto afirmar:
1)

O pisca-alerta deve ser utilizado na transposição de túneis.

2)

As luzes de posição devem ser mantidas acesas, pelo
menos, sob chuva forte, neblina ou cerração.

3)

Nas vias providas de iluminação artificial deve-se usar luz
alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo.

4)

As luzes de posição, à noite, devem ser mantidas desligadas
quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou
desembarque de passageiros e de carga ou descarga de
mercadorias.

5)

Nas estradas e rodovias concedidas à iniciativa privada
e que cortem aglomerados urbanos, principalmente na
proximidade dos pontos de travessia de pedestres e animais,
o uso de luz alta é obrigatório durante o dia.

QUESTÃO 19
O condutor de um veículo utilitário, após ter sido flagrado por
guarnição da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), transitando com
velocidade superior à máxima permitida para a via, foi penalizado
com multa ao final do competente processo administrativo.
Considerando-se que o trecho da rodovia não era sinalizado,
pode-se concluir que a velocidade registrada era superior a
1)

110km/h

2)

100km/h

3)

90km/h

4)

80km/h

5)

60km/h

QUESTÃO 17
O condutor de um veículo, comprometido com a segurança de
trânsito, deve observar normas gerais de circulação e conduta,
abstendo-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo
para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais.
Nesse contexto, é correto afirmar:
1)

Os automóveis têm preferência de passagem sobre aqueles
que se deslocam sobre trilhos, respeitadas as normas de
circulação.

2)

A circulação de veículos far-se-á pelo lado esquerdo da via,
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas.

3)

Os veículos de maior porte, pela complexidade de operação e
condições de funcionamento, terão prioridade de passagem
e de estacionamento em relação aos de menor porte e aos
não motorizados, respeitadas as normas de circulação e
conduta estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito.

QUESTÃO 20
As normas e os regulamentos de trânsito especificam os
equipamentos de segurança de uso obrigatório para cada tipo
de veículo.
Em veículo automotor destinado ao transporte de passageiros,
com capacidade para até oito pessoas, excluindo o condutor,
exige-se
1)

cronotacógrafo.

2)

protetores de rodas traseiras.

3)

equipamentos e materiais de primeiros socorros.

4)

dispositivo destinado ao controle de emissão de gases
poluentes e de ruído.

5)

equipamento suplementar de retenção – air bag lateral para
passageiros do banco traseiro.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 25

Os documentos que o motorista profissional, condutor de
automóvel, deve portar, obrigatoriamente, são

Um condutor que faz, ou deixa que se faça, reparo em veículo em via
de trânsito rápido – salvo nos casos de impedimento absoluto de sua
remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado – comete
uma infração de trânsito grave.

1)

2)
3)

cópia do comprovante bancário de pagamento do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e original
do documento de permissão para dirigir.

Nesse caso, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê a aplicação de

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Certificado de Registro
e Licenciamento Anual (CRLV), ambos no original.

1)

multa e remoção do veículo.

permissão para dirigir e Certificado do Curso Especializado
para Condutores de Veículos de Transporte de Passageiros,
ambos no original.

2)

multa e advertência por escrito.

3)

multa, advertência por escrito e apreensão do veículo.

4)

multa, retenção do veículo e suspensão do direito de dirigir.

5)

multa, apreensão do veículo e recolhimento do documento
de habilitação.

4)

cópia do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), da Cédula
de Identidade (CI) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

5)

originais dos comprovantes de pagamento do Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), do Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Certificado
de Registro e Licenciamento Anual (CRLV).

QUESTÃO 22

QUESTÃO 26
O conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento de um
veículo é condição indispensável ao seu uso adequado, à sua
manutenção e à obtenção de melhor desempenho.
O sistema de suspensão automotiva responsável, dentre outros,
pela estabilidade do veículo, apresenta como componentes
1)

embreagem, caixa de mudança de marchas e diferencial.

2)

bobina, distribuidor e velas.

3)

eixo de transmissão, catalisador e molas.

4)

amortecedores, molas e bandejas.

5)

servo-freio, cilindro-mestre e pastilhas.

O sinal de trânsito representado informa ao motorista a proibição de
1)

retornar à direita.

2)

realizar o movimento de conversão à direita.

3)

mudar de faixa ou pista da esquerda para direita.

4)

seguir em frente ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal.

5)

realizar o movimento de ultrapassagem no trecho
regulamentado pela faixa destinada ao sentido oposto de
circulação.

QUESTÃO 27
Como qualquer componente do veículo, a bateria também sofre
desgaste e precisa de revisão e troca preventiva. Por isso, para que
tenha mais durabilidade e funcione adequadamente, alguns cuidados
devem ser tomados, reduzindo os custos de manutenção do veículo.
Nesse contexto, pode-se afirmar que
1)

os terminais dos cabos ligados aos polos da bateria devem estar
bem fixos, protegidos com graxa e serem limpos periodicamente
com lixas.

2)

antes de retirar a bateria instalada, deve-se desligar todos os
acessórios possíveis, desconectando, primeiro, o cabo negativo
e depois o positivo.

3)

o carregamento de uma bateria, em caráter emergencial, deve
ser realizado com um cabo certificado para transmissão de
carga, conectando-se o polo positivo da bateria descarregada
ao terminal negativo da bateria do veículo assistente.

4)

em situações de emergência, a bateria pode ser descarregada
apoiando-se a extremidade de uma ferramenta ou cabo no polo
positivo da bateria e outro na lataria do veículo, provocando
pequenos curtos circuitos.

5)

os cabos da bateria devem permanecer conectados quando o
veículo permanecer parado por longos períodos, a fim de prevenir
os defeitos por autodescarga e sulfatação, além de garantir o
funcionamento de relógios, computadores de bordo, entre outros.

QUESTÃO 23
O sinal de advertência que indica a existência, adiante, de
estreitamento da pista no lado esquerdo é o apresentado na
alternativa
1)

4)

2)

5)

3)

QUESTÃO 24
O condutor, ao estacionar o veículo em desacordo com as
condições regulamentadas, especificamente, pela sinalização,
comete uma infração
1)

gravíssima.

4)

leve.

2)

grave.

5)

levíssima.

3)

média.

4

QUESTÃO 28
A boa manutenção e as condições de uso do veículo ditam o
tempo de vida útil dos seus componentes. Os problemas, quando
detectados precocemente, evitam que os danos se agravem
ou repercutam no funcionamento de outros componentes,
comprometendo o desempenho regular do veículo e/ou a
segurança dos ocupantes e usuários da via.
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Sobre esse assunto, pode-se afirmar:
I.

A luz indicativa da pressão do óleo do motor, existente no painel
do veículo, ao acender nas curvas, leva o condutor a presumir
que o nível de óleo está baixo e deve ser completado com
produto de marca e tipo diferentes daquele em uso, para melhor
lubrificação.

II. O condutor ao perceber que o volante vibra, ou o carro
apresenta barulhos em determinadas velocidades, supõe que
as rodas estão desbalanceadas, devendo procurar uma oficina
especializada para avaliar a direção e o balanceamento das
rodas, indispensáveis para o conforto na condução e maior
durabilidade dos pneus.
III. O condutor, ao perceber que o carro puxa para a direita ou para
a esquerda quando ele libera o volante por um curto período
de tempo, supõe que a origem do problema pode estar na
falta de alinhamento das rodas, devendo procurar profissionais
especializados para garantir o funcionamento em condições
seguras do veículo.

IV. Em um cruzamento, se não houver sinalização, a preferência
de passagem é do veículo que se aproxima do cruzamento pela
esquerda e, havendo sinalização por semáforo, o condutor pode
fazer a passagem sob a luz amarela, mesmo que não tenha
ingressado no cruzamento.
São afirmativas corretas apenas
1)

I e II

4)

II e IV

2)

I e III

5)

III e IV

3)

II e III

Rascunho

IV. A luz indicadora de temperatura da água, existente no painel do
veículo, acende repentinamente, sinalizando um aquecimento
excessivo do motor por falta de líquido de arrefecimento ou
defeito na bomba de óleo lubrificante. O condutor deve reduzir a
velocidade do veículo e manter a marcha até que a temperatura
se normalize por ação da ventoinha.
São afirmativas corretas apenas
1)

I e III

4)

II e IV

2)

I e IV

5)

III e IV

3)

II e III

QUESTÃO 29
O comportamento de um condutor que, confiando nas suas
habilidades, desrespeita a sinalização de regulamentação da
via e transita nas proximidades de uma escola, ou de um centro
comercial, com velocidade superior à máxima permitida, é
caracterizado como
1)

inconsequente.

2)

negligente.

3)

displicente.

4)

imprudente.

5)

irrefletido.

QUESTÃO 30
Dirigir defensivamente significa completar o percurso sem
desrespeito às normas e regras de trânsito, sem atrasos ou abusos
na operação do veículo. Além disso, sabe-se que alguns acidentes
de trânsito podem ser evitados pelos motoristas envolvidos, ainda
que para tal seja necessário ceder os direitos ou dar preferência
àquele que esteja errado.
Sobre o assunto, é correto afirmar:
I. Em uma rotatória, se não houver sinalização regulamentadora, a
preferência de passagem é do veículo que já estiver circulando
na rotatória.
II. Na curva, o condutor deve acelerar o veículo antes de alcançá-la,
neutralizando os efeitos da força centrífuga, e usar o freio suavemente
durante a sua trajetória, para manter o controle da direção.
III. Sob neblina ou cerração, o condutor deve acender,
imediatamente, a luz baixa do farol – e o farol de neblina se
tiver –, aumentar a distância do veículo à sua frente e reduzir a
velocidade do veículo, até sentir mais segurança e conforto.
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