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ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 

1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 

personalizado. 

2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu e compare informações com o 

CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS. 

3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o Fiscal. 

4. Este Caderno de Provas contém 30(trinta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 30. 

5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 

adequadamente a responde. 

6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 

7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente assinado. 

8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 

9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 

10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 

caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 

 

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma 

alternativa assinalada. 

12. Você dispõe de 03(três) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 

13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início. 

14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 

15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 

16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Texto I para as questões de 1 a 8. 

 

Mulher é detida por injúria racial após dizer que 

odeia negros: 'sou a maior racista do planeta' 

 

 

Um vídeo gravado dentro de uma agência bancária 

mostra o momento em que um homem é agredido 

verbalmente por uma mulher com gritos e palavras 

racistas, em João Pessoa. O vídeo, que se tornou viral 

nas redes sociais, foi gravado por alguém que estava 

no local e mostra quando a mulher diz: "sou a maior 

racista do planeta terra, odeio a raça negra". O 

Boletim de Ocorrência foi registrado por Daniel 

Lima, bugueiro e guia turístico, nesta quarta-feira 

(14), na Central de Polícia. A mulher foi detida.  

 

Daniel conta que chegou na agência para fazer um 

depósito e, enquanto estava fazendo o procedimento, 

a mulher estava na fila para outro atendimento. "Ela 

perguntou porque o banco havia fechado com 

alguém da raça negra", conta ele. Ela se referia a uma 

pessoa negra que estava na propaganda da agência. 

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher 

também teria dito que ele deveria estar na senzala. 

 

"Ela começou a fazer insultos e perguntei o que 

houve. Ela disse: você é um negro bandido, você é 

um negro safado", conta o homem sobre as 

agressões. 

 

A mulher chegou a ficar detida na carceragem da 

Central de Polícia Civil, mas foi liberada após pagar 

uma fiança de R$ 350. Ela vai responder em 

liberdade pelo crime de injúria racial. O G1 tentou 

contato com ela, mas não teve retorno. 

 

De acordo com o delegado Pedro Ivo, a mulher ainda 

não prestou depoimento porque no momento do 

flagrante ela estava descontrolada e uma pessoa que 

estava junto com ela informou que ela teria 

problemas psicológicos, mas também nenhum laudo 

foi apresentado. 

 

Daniel trabalha como guia turístico e bugueiro nas 

praias do Litoral Sul da Paraíba. "Todo mundo tem o 

sangue vermelho, somos seres humanos, temos 

família, a gente chora, sente dor", declara Daniel. 
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/10/15  

 

1. Assinale a opção que responde 

ADEQUADAMENTE sobre a temática central do 

texto: 

A. Prisão preventiva de mulher por descontrole 

psicológico na carceragem da Central de Polícia 

Civil. 

B. Ocorrência de ofensa à dignidade de um homem 

negro em agência bancária, na capital da Paraíba. 

C. Problemas psicológicos de uma mulher em 

agência bancária em João Pessoa causam 

detenção. 

D. Apresentação de um guia turístico e bugueiro das 

praias do Litoral Sul da Paraíba. 

E. Influência das redes sociais na divulgação de 

crimes. 

 

2.  De acordo com o texto, julgue como 

VERDADEIRA (V) ou fALSA (F), as seguintes 

afirmações: 

 

(   )Em João Pessoa, foi divulgado pelas redes 

sociais um homem negro sendo agredido 

fisicamente por uma mulher em uma agência 

bancária.  

(   ) O guia turístico foi insultado pela mulher no 

momento em que os dois efetuavam depósito 

concomitantemente na mesma agência 

bancária.   

(  ) De acordo com o delegado Pedro Ivo, 

agressora vai responder pelo crime de 

racismo em liberdade.  

(  ) Tudo se inicia quando a mulher indaga sobre 

a presença de uma pessoa negra na 

propaganda da agência bancária.  

 

A sequência CORRETA é: 
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A. F, V, V, V. 

B. F, V, F, V. 

C. V, F, V, F. 

D. F, F, F, V. 

E. F, V, V, F.  

 

3.  Em: “O vídeo, que se tornou viral nas redes 

sociais”, o sentido da palavra destacada é alterado 

quando substituída por: 

 

A. Espalhar rapidamente. 

B. Divulgar rapidamente. 

C. Difundir rapidamente. 

D. Propagar rapidamente. 

E. Ocultar rapidamente. 

 

4.  Sobre o enunciado “A mulher foi detida”, 

assinale a opção CORRETA.  

 

A. “mulher” é substantivo derivado de uma palavra 

feminina. 

B. “foi” é verbo principal. 

C. “detida” é a forma do particípio do verbo irregular 

“deter”. 

D. “detida” é verbo auxiliar. 

E. “a” é preposição. 

 

5.  Nos trechos: “Daniel conta que chegou na 

agência para fazer um depósito” e “uma pessoa 

que estava junto com ela informou que ela teria 

problemas psicológicos”, a relação de sentido 

expressa pelas palavras destacadas são, 

RESPECTIVAMENTE de: 

A. Finalidade e companhia. 

B. Explicação e posse. 

C. Assunto e causa.  

D. Lugar e modo. 

E. Conclusão e meio.  

 

6. "Todo mundo tem o sangue vermelho, somos 

seres humanos, temos família, a gente chora, 

sente dor" 

 

Sobre o termo destacado, pode-se afirmar que: 

 

A. Há um erro na escrita de “a gente”, pois o correto 

deveria ser “agente” junto. 

B. “a gente” é marca da oralidade, por isso não 

deveria ser empregado em notícia jornalística. 

C. O termo “a gente” está empregado na variante 

padrão ou culta da língua. 

D. “a gente” é uma variante linguística. 

E. O termo “a gente” é constituído em linguagem 

formal.  

 

7.  Considerando a posição da sílaba tônica e as 

regras de acentuação gráfica, assinale a 

alternativa em que todas as palavras estão 

classificadas CORRETAMENTE. 

 

A. “bancária”, “após” e “vídeo” são palavras 

paroxítonas. 

B. “psicológicos” e “Paraíba” são palavras 

proparoxítonas. 

C. “alguém”, “após e “você” são palavras oxítonas. 

D. “Paraíba”, “turístico” e “depósito” são palavras 

proparoxítonas. 

E. “é”, “após” e “alguém” são palavras oxítonas. 

 

8.  “A mulher chegou a ficar detida na carceragem 

da Central de Polícia Civil, mas foi liberada após 

pagar uma fiança de R$ 350”.  

O emprego da vírgula é justificado 

CORRETAMENTE em: 

A. Separa orações subordinadas adjetivas.  

B. Separa orações coordenadas sindéticas. 

C. Separa um aposto. 

D. Separa um adjunto adverbial deslocado na 

oração. 

E. Separa expressões explicativas. 

Texto II para as questões 9 e 10. 
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http://www.juniao.com.br/dona-isaura 

 

9.  “VÓ!! OS MENINOS ME TIRARAM DO 

JOGO PORQUE EU DRIBLEI TODO MUNDO 

E FIZ O GOL!!!”. 

Entre as orações, as palavras destacadas 

estabelecem relação, RESPECTIVAMENTE, de: 

A. Explicação e oposição. 

B. Conclusão e causa. 

C. Explicação e conclusão. 

D. Causa e consequência. 

E. Causa e adição. 

 

10.  “HOMENS E SUAS INCRÍVEIS 

DIFICULDADES EM LIDAR COM 

MULHERES EMPODERADAS!” 

As palavras destacadas são 

RESPECTIVAMENTE: 

A. Conjunção, pronome possessivo, adjetivo e 

substantivo. 

B. Preposição, pronome possessivo, substantivo e 

adjetivo. 

C. Preposição, pronome demonstrativo, adjetivo e 

substantivo. 

D. Conjunção, pronome demonstrativo, substantivo 

e substantivo. 

E. Conjunção, pronome indefinido, adjetivo e 

adjetivo. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Sobre a localização geográfica do Município de 

Passagem-PB, é CORRETO afirmar que o 

município se limita ao Oeste com: 

 

A. Quixaba e São Mamede. 

B. Taperoá. 

C. Cacimba de Areia e Quixaba. 

D. São Mamede e Taperoá. 

E. Areia de Baraúna. 

 

12. O Polígono das Secas compreende a área do 

Nordeste brasileiro reconhecida pela legislação 

como sujeita à repetidas crises de prolongamento 

das estiagens e, consequentemente, objeto de 

especiais providências do setor público.  
                                        (https://www.sei.ba.gov.br) 

 

Assinale a opção que indica o estado do Nordeste 

que NÃO faz parte do Polígono das Secas: 

A. Sergipe. 

B. Alagoas. 

C. Ceará. 

D. Maranhão. 

E. Piauí. 

 

13.  Durante o período de pandemia, os 

trabalhadores que dependem da arte para viver 

foram os que mais sofreram com as medidas de 

isolamento social que foram decretadas. Segundo 

informações obtidas pelo ClickPB, só na Paraíba 

mais de 2.600 artistas e agentes culturais 

solicitaram o auxílio emergencial.  

 
(https://www.clickpb.com.br) 

 

A distribuição da renda emergencial mensal para 

os artistas foi criada por uma lei denominada: 

A. Lei Rouanet. 

B. Lei Joana Maranhão. 

C. Lei Pelé. 

D. Lei Carolina Dieckman. 

E. Lei Aldir Blanc. 

 

14. O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, 

parabenizou a iniciativa do governador João 

Azevêdo para desenvolver o turismo religioso na 

Paraíba. “Foi uma grata surpresa ao saber que o 

projeto já está em andamento, que dará incentivo 

e revitalização ao turismo religioso no Estado da 

Paraíba. (https://paraiba.pb.gov.br) 

 

Assinale a opção que associa CORRETAMENTE 

o ponto turístico religioso ao município paraibano 

em que está localizado: 

 

A. Santuário de Frei Damião em Guarabira.  

B. Pedra de Santo Antônio em Araruna. 

C. Santuário Padre Ibiapina em Fagundes.  

D. Cruz da Menina em Sousa. 

E. Romaria da Penha em Campina Grande. 

http://www.juniao.com.br/dona-isaura
https://www.sei.ba.gov.br/
https://www.clickpb.com.br/
https://paraiba.pb.gov.br/
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15.  Paraibano nascido na Fazenda da Melancia, no 

Município de Pombal, é considerado o rei dos 

poetas populares do seu tempo. Foi educado pela 

família do Padre Vicente Xavier de Farias, 

proprietários da fazenda, e dos quais era sobrinho 

por parte de mãe. Em companhia da família 

"adotiva" mudou-se para a Vila do Teixeira, que 

se tornaria o berço da Literatura Popular 

nordestina, onde permaneceu até os 15 anos de 

idade, tendo conhecido vários cantadores e poetas 

ilustres.  
                                    (http://www.casaruibarbosa.gov.br) 

 

Os dados biográficos apresentados são de: 

A. Otacílio Batista. 

B. Leandro Gomes de Barros. 

C. Zé da Luz. 

D. Lourival Batista Patriota. 

E. Zé Limeira. 

 

16.  Hoje (27), uma cerimônia no monumento 

marcou o início do Projeto de Restauro Cristo 90 

anos, criado com base em estudos, levantamentos 

e pesquisas realizados pela empresa Cone Sul 

desde 2016 para a realização do trabalho de 

conservação preventiva e de tratamento de danos 

no monumento. A intenção é evitar a perda da 

materialidade e da forma original da escultura, 

além de prevenir o risco de acidentes.  
                                            (https://istoe.com.br) 

 

Sobre o Cristo Redentor, analise os itens e 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. O Cristo Redentor, declarado em 2007, após 

votação popular pela internet, como uma das Sete 

Maravilhas do Mundo Moderno. 

B. Vai ser restaurado para as comemorações de 90 

anos, que serão celebrados no dia 12 de outubro 

de 2021.  

C. Está localizado no Monte Corcovado, a 710 

metros acima do nível do mar e com visão ampla 

para várias regiões do Rio de Janeiro.  

D. O projeto conta com uma equipe multidisciplinar 

com cerca de 40 profissionais, entre engenheiros 

estruturais, elétricos, de segurança, geólogos, 

arquitetos, mestres, técnicos em escaneamento 

3D, alpinistas, pedreiros e escultores. 

E. O Cristo Redentor é um monumento em mármore, 

com seus 48 metros de altura equivalente a um 

prédio de 20 andares. 

 

17.   Diante dos números alarmantes e acelerada 

propagação da doença (COVID-19), as pessoas 

têm buscado na internet informações sobre o 

panorama do coronavírus, prevenção e todo tipo 

de cuidados para evitar o contágio. Porém, é nesse 

momento que falsas notícias e informações, 

conhecidas como fake news, circulam nas redes. 

O falso conteúdo compartilhado nos perfis das 

redes sociais gera um grande transtorno para parte 

da população que acaba sendo convencida pela 

mentira e repassado a fake news adiante.  
                                                   (http://www.mt.gov.br) 

São Fake News sobre a COVID-19, EXCETO: 

 

A. O SUS-COVID-19 é um aplicativo falso e quando 

instalado no celular capta todas as informações do 

seu aparelho.   

B. Beber muita água e fazer gargarejo com água 

morna sal e vinagre previne o contágio.  

C. Cientistas chineses dizem que coronavírus tornara 

a maiorias dos infectados do sexo masculino 

infértil.  

D. Organização Mundial de Saúde- OMS não 

recomenda hidroxicloroquina para Covid-19.  

E. Usar álcool em gel nas mãos para prevenção do 

coronavírus altera resultado no teste do bafômetro 

em blitze.  

 

18. Quanto à testagem, o Brasil tem uma taxa de 

cerca de 84 mil testes a cada 1 milhão de pessoas. 

O número é baixo se comparado a outros países 

como o Reino Unido, que tem 453 mil testes a 

cada 1 milhão de habitantes, ou o Chile com 209 

mil testes a cada 1 milhão de habitantes.  
                 (https://www.nexojornal.com.br) 

 

Considerando o cenário da pandemia do 

coronavírus, assinale a opção INCORRETA: 

 

A. Desde o início da pandemia, a imposição de 

medidas de distanciamento social foi feita por 

governadores e prefeitos brasileiros. 

B. O presidente do Brasil defendeu o isolamento 

apenas das pessoas dos grupos de risco. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/
https://istoe.com.br/
https://www.sanarmed.com/fake-news-oms-agora-recomenda-hidroxicloroquina-para-covid-19
https://www.sanarmed.com/fake-news-oms-agora-recomenda-hidroxicloroquina-para-covid-19
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C. Seguindo o exemplo dos países europeus, houve 

no Brasil a imposição de lockdowns. 

D. No Brasil, foram publicados decretos que 

ordenavam o fechamento de estabelecimentos 

considerados não essenciais e, em alguns lugares, 

a restrição do tráfego de veículos. 

E. Durante a quarentena, o Brasil também lidou com 

crises políticas, ameaças de golpe militar, 

corrupção nos contratos emergenciais e 

declarações anticientíficas de autoridades. 

 

19. Sobre as eleições 2020, julgue os itens como 

VERDADEIRO (V) ou FALSO (F). 

 

(  )Em face da promulgação pelo Congresso 

Nacional da Emenda Constitucional 107, 

decorrente da PEC 18/2020, as Eleições 

Municipais de 2020 foram adiadas para o mês 

de novembro.  

(  )De acordo com o novo calendário eleitoral, o 

1º turno das votações ocorrerá em 15/11/2020. 

(  )Havendo um 2º turno, este será disputado 

em 29/11/2020. 

(  )Apenas em João Pessoa e Campina Grande 

haverá 2º turno, pelo fato de serem os únicos 

municípios no estado que possuem mais de 

200.000 eleitores (Arts. 29, inciso II, e 77, 

todos da Constituição Federal de 1988). 

 

A sequência CORRETA é: 

 

A. V, V, V, V. 

B. F, V, F, V. 

C. V, V, F, F. 

D. F, F, V, V. 

E. V, F, V, F. 

 

20. Os Estados brasileiros estão situados em 

cinco regiões. De acordo com o Mapa, o número 

“3” representa a região: 

 

 

 

 

A. Norte. 

B. Sul. 

C. Sudente. 

D. Centro-oeste. 

E. Nordeste. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Sendo o art. 8º da Constituição Federal, “É livre 

a associação profissional ou sindical, entre outros, 

observado o seguinte, EXCETO: 

A. A lei não poderá exigir autorização do Estado para 

a fundação de sindicato, ressalvado o registro no 

órgão competente, vedadas ao Poder Público a 

interferência e a intervenção na organização 

sindical. 

B. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou 

administrativas. 

C. O Servidor é obrigado a filiar-se e manter-se 

filiado a sindicato. 

D. É obrigatória a participação dos sindicatos nas 

negociações coletivas de trabalho. 

E. O aposentado filiado tem direito a votar e ser 

votado nas organizações sindicais. 

 

22. Segundo o parágrafo 1º do art. 14 da 

Constituição Federal, “O alistamento eleitoral e o 

voto são obrigatórios para os maiores de dezoito 

anos e facultativos para”: 

I. Os analfabetos. 

II. Os maiores de sessenta anos. 

III. Os maiores de setenta anos. 

IV. Os maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos. 

Estão CORRETAS: 

A. I, III, IV, apenas. 

B. I, II, III, IV. 

C. I, II, IV, apenas. 

D. I, II, III, apenas. 

E. II, III, IV, apenas. 

23. A extensa variedade de substâncias tóxicas que 

provocam diferentes reações em diversos 
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sistemas do organismo, o ambiente de trabalho 

laboratorial é particularmente propício à 

existência de alguns agentes tóxicos.  

 

Sobre a inalação de substâncias tóxicas, é 

CORRETO afirmar que: 

 

I. As poeiras flutuam no ar e podem ser 

inaladas ou entrar em contato com as 

mucosas. Dependendo de sua origem, 

podem provocar lesões de diferente 

gravidade para quem as aspire ou com elas 

entre em contato. 

II. A fumaça é uma mistura de gases, vapores 

e partículas derivadas do aquecimento e 

queima de substâncias. A agressão causada 

pela fumaça varia de acordo com a sua 

composição, com o agente gerador da 

fumaça e muitas vezes com sua 

temperatura. 

III. As névoas e neblinas são gotículas que 

ficam em suspensão a partir da condensação 

de vapores, que podem ser tóxicos ao serem 

respirados. Podem ser provocados pela 

nebulização, espumejamento ou atomização 

de substâncias químicas orgânicas. 

IV. Os vapores são formas gasosas de 

compostos químicos que, na temperatura e 

pressão ambiente, apresentam-se em outro 

estado físico. Os vapores se formam a partir 

do aumento da temperatura ou pela 

diminuição da pressão de compostos 

químicos. São formas físicas que se 

difundem muito rapidamente com 

facilidade em qualquer ambiente.  

V. Os gases são fluidos sem forma própria, que 

se espalham com muita facilidade por todo 

o ambiente que os contém; são geralmente 

invisíveis e, quase sempre, inodoros. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e III apenas. 

B. II, III e IV apenas. 

C. III e IV apenas. 

D. I, III e V apenas. 

E. I, II, III, IV e V. 

 

24. Segundo o artigo 87 do Código de Trânsito 

classifica os sinais de trânsito nas 

seguintes categorias: 

 

I. Verticais. 

II. Horizontais. 

III. Dispositivos de sinalização auxiliar. 

IV. Luminosos. 

V. Sonoros. 

VI. Gestos do agente de trânsito e do condutor. 

 
    Estão CORRETAS: 

A. I, III, IV, V, VI, apenas. 

B. I, II, III, IV, V, apenas. 

C. I, II, III, IV, V, VI. 

D. I, II, IV, V, VI, apenas. 

E. II, III, IV, V, VI, apenas. 

 

25. De acordo com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997, que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro, em seu art. 27, diz que “antes de 

colocar o veículo em circulação nas vias 

públicas, o condutor deverá”: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A. Verificar se a manutenção do carro estar em dia, 

bem como assegurar-se da existência dos itens 

obrigatórios do veículo.  

B. Verificar o estado de conservação dos pneus e 

assegurar-se da existência de combustível 

suficiente para chegar ao local de destino. 

C. Verificar a existência de algum problema 

mecânico, bem como assegurar-se da existência 

de combustível suficiente para chegar ao local de 

destino. 

D. Verificar a existência e as boas condições de 

funcionamento dos equipamentos de uso 

obrigatório. 

E. Verificar a existência e as boas condições de 

funcionamento dos equipamentos de uso 

obrigatório, bem como assegurar-se da existência 

de combustível suficiente para chegar ao local de 

destino. 

 

26. Em consonância com o Código de Trânsito 

Brasileiro em seu Art. Art. 24 diz que compete 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.503-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.503-1997?OpenDocument
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aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 

Municípios, no âmbito de sua circunscrição:  

           

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as 

normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições. 

II. Planejar, projetar, regulamentar e operar o 

trânsito de veículos, de pedestres e de 

animais, e promover o desenvolvimento da 

circulação e da segurança de ciclistas. 

III. Implantar, manter e operar o sistema de 

sinalização, os dispositivos e os 

equipamentos de controle viário. 

IV. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos 

sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 

V. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de 

polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes 

para o policiamento ostensivo de trânsito. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e III apenas. 

B. II, III e IV apenas. 

C. I, IV e V apenas. 

D. II, III e V apenas. 

E. I, II, III, IV e V. 

 

27. O Art. 278-A. do Código de Trânsito 

Brasileiro estabelece que o condutor que se 

utilizar de veículo para a prática do crime de 

receptação, descaminho, contrabando, previstos 

nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 

condenado por um desses crimes em decisão 

judicial transitada em julgado, terá cassado seu 

documento de habilitação ou será proibido de 

obter a habilitação para dirigir veículo automotor 

pelo prazo de: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. 2 (dois) anos.    

B. 3 (três) anos.      

C. 4 (quatro) anos.     

D. 5 (cinco) anos.     

E. 6 (seis) anos.     

 

28. A aquaplanagem é um fenômeno físico no qual 

um veículo, ao passar sobre uma camada de água, 

perde o atrito com o asfalto. Quando isso 

acontece, o carro literalmente flutua, fazendo com 

que o motorista perca o controle do automóvel.  

 

Ocorrendo uma aquaplanagem o motorista deve, 

EXCETO: 

 

A. Retire imediatamente o pé do acelerador assim 

que sentir que o carro já não está mais sob seu 

controle. 

B. Pise no pedal do freio bruscamente. 

C. Segure firme o volante para manter as rodas retas. 

D. Quando os pneus retomarem o contato com o 

solo, gire levemente o volante de um lado para o 

outro para sentir que o veículo recuperou a 

aderência. 

E. Caso seu veículo possua freios ABS (que não 

trava as rodas completamente), aplique alguma 

força no pedal do freio, mantendo-o pressionado 

até retomar o controle total do veículo. 

 

29. O motor que normalmente equipa os automóveis 

movidos a gasolina é o motor de combustão 

interna, também chamado de motor de explosão 

interna ou motor a explosão de quatro tempos.  

 

Sobre o funcionamento do motor do carro, analise 

os itens e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Admissão - no início, o pistão está em cima, isto 

é, no chamado ponto morto superior. Nesse 

primeiro estágio, a válvula de admissão abre e o 

pistão desce, sendo puxado pelo eixo 

virabrequim. Uma mistura de ar e vapor de 

gasolina entra pela válvula para ser “aspirada” 

para dentro da câmara de combustão, que está a 

baixa pressão. O pistão chega ao ponto morto 

inferior, e a válvula de admissão fecha, 

completando o primeiro tempo do motor. 

B. Sequenciação – nesta fase o motor já está em fase 

de aquecimento e o pistão chega ao ponto 

superior, completando o segundo tempo do 

motor. 

C. Compressão - o pistão sobe e comprime a mistura 

de ar e vapor de gasolina. O tempo de compressão 

fecha quando o pistão sobe totalmente. 

D. Explosão ou combustão - Para dar início à 

combustão da mistura combustível que está 

comprimida, solta-se uma descarga elétrica entre 

dois pontos da vela de ignição. Essa faísca da vela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art180
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art334
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art334
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detona a mistura e empurra o pistão para baixo, 

fazendo com que ele atinja o ponto morto inferior. 

E. Escape - a mistura de ar e combustível foi 

queimada, mas ficaram alguns resíduos dessa 

combustão que precisam ser retirados de dentro 

do motor. Isso é feito quando o pistão sobe, a 

válvula de escape abre, e os gases residuais são 

expulsos 

 

30. O significado da placa de trânsito a seguir é: 

 

Assinale a alternativa CORRETA:  

 

 

 

 

 

A. Caminhões mantenham se a direita R-27. 

B. Veículos de grande porte mantenham se a direita 

R-27. 

C. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte 

mantenham se a direita R-27. 

D. Ônibus, mantenham se a direita R-27. 

E. Veículos de carga mantenham se a direita R-27. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


