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CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE CARGAS E 

PASSAGEIROS 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 
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 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Raciocínio Lógico (matemática) 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Observe a seguinte manchete: “Quando é a hora certa de sair da casa dos pais?”  

Assinale a informação INCORRETA: 

a) A palavra pais pode significar pai e mãe.  

b) As palavras país e pais não possuem o mesmo significado. 

c) Na frase, depois da palavra pais há um ponto de interrogação. 

d) A palavra pais possui 4 letras e inicia com vogal. 

e) A palavra pais possui uma sílaba. 

2 - Leia com atenção um fragmento do texto de Luis Fernando Verissimo: 

 O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira 

bola do pai. Uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico. 

Mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse "Legal!". Ou o que os garotos 

dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a 

girar a bola, à procura de alguma coisa. - Como e que liga? - perguntou. - Como, como é que liga? 

Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. - Não tem manual de instrução?( ...) 

O pai presenteou o menino com: 

a) um caderno 

b) um carrinho de controle 

c) uma bicicleta  

d) um pacote de doces 

e) uma bola 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

3 - Uma partida de futebol é realizada com dois tempos de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos 

entre eles. Suponha uma partida que iniciou às 19h 10min, não teve prorrogação, mas teve acréscimo 
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de 4 minutos no primeiro tempo e acréscimo de 6 minutos no segundo tempo. O horário do final da 

partida foi: 

a) Às 21h05min 

b) Às 21h15min 

c) Às 21h45min 

d) Às 21h25min 

e) Às 20h55min 

 

4 - Um “pet” (popular litrão) contém 2 litros de suco de uva. Durante uma refeição o garçom serviu 

quatro copos de 270 ml de suco em cada um. O total de suco que ainda resta no pet é: 

a) 0,84  

b) 0,86  

c) 1,18  

d) 0,92  

e) 0,98  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Com relação ao Museu Fritz Plaumann é CORRETO:  

a) A coleção de borboletas rendeu à Seara apelido de terra das borboletas e boa parte dos 

insetos, coletados desde 1924, ainda existe na natureza. 

b) A Universidade Federal de Santa Catarina adquiriu em 1982 a coleção entomológica de Fritz 

Plaumann.  

c) O trabalho meticuloso desse pesquisador autodidata conquistou o reconhecimento de seus 

colegas cientistas de todo o mundo, que batizaram novas espécies descobertas por ele com o 

seu nome. Muitas delas são besouros, como o Atenisius plaumanni, o Aleiphaquylon 

plaumanni e o Ormeta plaumanni. 

d) Em 2008 foi inaugurado o museu, que tem quase 10000 m², distribuídos em três pavimentos. 

O local fica ao lado da casa onde Plaumann morava. 

e) O Museu Fritz Plaumann é o maior museu entomológico do mundo e abriga 10 mil espécies 

de insetos. 
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6 - São símbolos do Município de Seara de conformidade com o disposto no Art. 2º da Lei Orgânica 

do Município, exceto: 

a) o Brasão Municipal. 

b) a Bandeira Municipal. 

c) o Hino Municipal.  

d) a Borboleta fêmea Morpho Anaxibia (Nymphalidae). 

e) a Casa da Cultura Biágio Aurélio Paludo. 

7 - Assinale a alternativa que completa, corretamente, algumas informações referentes ao estado de 

Santa Catarina:  

Santa Catarina fica no centro geográfico das regiões de maior desempenho econômico do país, 

__________________  e_____________________ , e em uma posição estratégica no Mercosul. O 

Estado faz fronteira com o _________________(ao Norte), 

__________________________________ (ao Sul), __________________ (Leste) e 

___________________ (Oeste).  

a) Sudeste – Nordeste – Rio Grande do Sul – Paraná – Oceano Atlântico – Argentina   

b) Sul – Sudeste – Paraná – Rio Grande do Sul – Oceano Pacífico – Uruguai 

c) Sul – Sudeste – Paraná – Rio Grande do Sul – Oceano Atlântico – Argentina  

d) Sul – Sudeste – Paraná – Rio Grande do Sul – Oceano Índico – Argentina  

e) Sul – Sudeste – Paraná – Rio Grande do Sul – Venezuela – Bolívia  

8 - Assinale a opção correta para a seguinte afirmação: A próxima eleição para a escolha de novos 

prefeitos acontecerá em _____________ :  

a) final de 2019 

b) 2020 

c) 2021 
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d) 2030 

e) 2022 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MOTORISTA DE VEÍCULOS DE CARGAS E PASSAGEIROS 

9 - Poucas situações são tão perigosas para a segurança no trânsito quanto um acidente envolvendo 

veículos pesados. Por esse motivo, é fundamental que os veículos tenham boas práticas de 

manutenção. Daí vem a importância da revisão periódica e os procedimentos de manutenção 

preventiva inclusive no sistema de freios. Diante das situações do dia a dia, na sua opinião, os 

principais indícios de que o sistema de freios do veículo não está funcionando corretamente são: 

a) Durante a frenagem, o veículo tende a desviar para o lado.  

b) Perceber a presença de ruídos ao frear, causados por desgaste de pastilhas ou lonas, bem 

como vibrações no pedal podem indicar deformação do tambor ou disco. 

c) Apresenta vibrações no pedal podem indicar deformação do tambor ou disco. 

d) Pedal duro ao ser pressionado sugere problemas no sistema de hidrovácuo ou utilização de 

material de atrito inadequado; pedal de freio baixo é um dos reflexos de problemas como 

vazamento de fluido. Permanecendo a luz acesa. 

e) Luz acesa, vibrações no pedal, presença de ruídos ao frear, perceber pedal baixo ou pesado, 

apresentando desvio na direção ao ser acionado. 

 

10 - As condições dos pneus nos caminhões é fator de extrema importância para a segurança. Em 

veículos pesados, considere as seguintes medidas: um pneu zerado chega com 8 milímetros de 

espessura; aquele já no meio do caminho, o famoso meia-vida, que sai mais em conta, deve ter pelo 

menos 4 milímetros de espessura; e o que está no fim da linha, careca, tem menos de 2 milímetros de 

espessura. Para fazer a conferência é simples: localize o indicador da sigla TWI ou um símbolo de 

triângulo na lateral do pneu. Abaixo de 1,6 mm, significa que está na hora de aposentá-lo. É claro que 

rasgos aparentes, bolhas e perfurações são sinais de falta de cuidado. Sendo assim, eles significam a 

necessidade de realizar uma troca precoce, mesmo quando o indicador de TWI está adequado. 

Calibrar semanalmente é uma das formas mais corretas de aproveitar ao máximo o pneu e preservar a 

segurança. Diante da realidade no dia a dia, é correto afirmar que: 

a) Posso calibrar os pneus no momento em que lembrar. 
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b) Efetuar rodízio somente em caso de desgaste 

c) Calibrar os pneus quando estão frios. 

d) Calibrar os pneus da frente com menos libras que os de trás. 

e) Calibrar somente quando perceber que esta derrapando nas curvas.  

 

11 - Realizar o check list antes de iniciar o dia de trabalho um é procedimento essencial para 

preservar a segurança do motorista e ocupantes do veículo, como também preservar o bom 

funcionamento do veículo durante a jornada de trabalho. Em caso de transporte de pessoas – coletivo 

e escolar, a manutenção é função do proprietário, porém cabe ao condutor o cuidado contínuo, onde 

ao menor sinal de irregularidade ou mau funcionamento deverá avisar imediatamente o proprietário 

do veículo ou gestor responsável, e acompanhar as providências de reparos. Diante desta situação é 

correto afirmar: 

a) O condutor só necessita realizar o check-list quando solicitado. 

b) O proprietário ou responsável não precisa realizar o check-list. 

c) O condutor deverá ter atenção redobrada pois é sua obrigação conduzir com segurança. 

d) O condutor juntamente com o proprietário/gestor devem realizar o check-list juntos pelo 

menos uma vez por semana. 

e) O condutor necessita realizar todos os dias o check-list e solicitar a realização dos reparos 

para iniciar sua jornada. 

 

12 - Segundo um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia dos Transportes da Universidade de 

Virginia, sobre o comportamento de risco do condutor enquanto dirige, e constatou que usar 

dispositivos móveis ao volante pode aumentar em 400% o risco de acidente. De acordo com 

especialistas, é um risco muito maior que se o motorista estiver embriagado. De acordo com o código 

de Trânsito Brasileiro, dirigir o veículo usando fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora 

ou com telefone celular é considerado infração: 

a) Grave e multa.  

b) Gravíssima e multa. 

c) Média e multa. 

d) Leve e multa. 

e) Gravíssima. 
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13 - Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET) em 

parceria com a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina indicou que 

cerca de 42% dos acidentes de trânsito estão relacionados ao sono. De acordo com a campanha 

“Não dê carona ao sono!”, idealizada pela abramet, as principais causas de sonolência ao volante e 

consequentemente dos acidentes de trânsito são: 

- Privação de sono; 

- Dormir menos de oito horas por noite (dormir de seis a sete horas por noite chega a dobrar o 

risco de acidentes. O sono com duração inferior a cinco horas por noite aumenta esse risco em 4,5 

vezes); 

- Ficar acordado por várias horas seguidas (comprometimento em nível semelhante ao provocado 

pela ingestão de bebida alcoólica); 

- Transtornos do sono (Motoristas que sofrem de apneia do sono apresentam risco de duas a sete 

vezes maior de provocar um acidente de trânsito). 

Diante das informações descritas acima, quais são os indícios de que um acidente de trânsito por sono 

pode acontecer? 

a) Bocejos ou piscadas frequentes, dificuldade em manter os olhos abertos. 

b) Visão dupla ou borrada e dificuldade para manter a cabeça erguida. 

c) Redução da concentração, pensamentos desconexos, saída da pista. 

d) Dificuldade de manter a mesma velocidade. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

14 - De acordo com o NHSTA, o Departamento de Transportes dos Estados Unidos, o motorista já tem 

sua capacidade de direção atingida com apenas 0,02 dg/l de álcool no sangue, o que equivale a um 

simples copo de vinho. De acordo com o estudo, esse valor já é suficiente para a redução da capacidade 

de realizar duas tarefas ao mesmo tempo e a localização de um alvo em movimento, por exemplo. 

A combinação álcool e direção é o grande inimigo dos motoristas em todo o mundo. Mesmo com a 

aplicação e a rigidez da Lei Seca no país, a ingestão de bebidas alcoólicas é a terceira maior causa de 

mortes no trânsito brasileiro. 

Ao termos posse da CNH assumimos muitas responsabilidades, inclusive a de preservar vidas, diante 

desta tamanha responsabilidade, é correto afirmar que: 
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a) Ao ingerir álcool antes de conduzir, não há nada que possa ser feito para acelerar o processo de 

metabolização de álcool no corpo. Não adianta comer doce, tomar chazinho ou se medicar com 

antiácidos. Essas são soluções que podem aliviar os sintomas da embriaguez, mas não vão 

reduzir o tempo de absorção do álcool no corpo. 

b) Ao ingerir álcool, independentemente da quantidade não irá interferir na capacidade de resposta 

na condução. 

c) Após o consumo de bebida alcoólica o corpo precisa de 6h para eliminar o álcool do 

organismo. 

d) Beber socialmente não interfere na segurança da condução. 

e) O controle da velocidade fica mais fácil após a ingestão de uma dose de vinho. 

 

15 - “Transportar passageiros exige um alto nível de atenção e responsabilidade do motorista, quando 

envolve crianças, o cuidado deve ser redobrado”, segundo especialistas, o motorista deve ter algumas 

características como: ser calmo, educado, cuidadoso, pontual, organizado, respeitador, e, 

principalmente, um profissional técnico e psicologicamente bem preparado para exercer a atividade”.  

Por isso, o condutor não poderá permitir: 

a) Transporte de crianças sem o cinto de segurança. 

b) Exceda o número de passageiros que o veículo foi projeto para transportar. 

c) Que os passageiros se alimentem no interior do veículo. 

d) Exceder o tempo de jornada. 

e) Somente letra a e b estão corretas. 

 

16 - Durante o dia de trabalho infelizmente nos deparamos com motoristas imprudentes que não 

utilizam a seta para sinalizar com antecedência a manobra pretendida, muitos deles imaginam estar 

sozinhos na via, o que é um grande erro. Sinalizar sua intenção na condução é imprescindível, 

conforme consta no artigo 196 – Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar 

de braço ou luz indicadora de direção do veículo, a realização da manobra de parar o veículo, a 

mudança de direção ou de faixa de circulação é infração? 

Assinale a alternativa correta: 

a) Infração grave, com multa e cinco pontos na carteira. 

b) Infração grave e suspenção do direito de dirigir. 
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c) Infração média e 4 pontos na carteira. 

d) Infração leve e 3 pontos. 

e) Infração gravíssima com multa. 

 

17 - Os sinais de regulamentação tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, 

obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas 

constitui infração. 

Identifique estes sinais de regulamentação: 

                     

 

a) Sentido de circulação da via/pista e Siga em frente. 

b) Passagem obrigatória e Siga em frete. 

c) Sentido de circulação da via/pista e Passagem obrigatória. 

d) Siga em frente e Sentido proibido. 

e) Passagem obrigatória e Alfândega.  

 

18 - Sabemos que a aquaplanagem acontece quando os pneus escorregam e não respondem ao 

controle da direção, frenagem ou aceleração. O veículo pode até derrapar ou rodopiar.  

Ocorre quando não é possível eliminar a água entre os pneus e a pista com rapidez suficiente. Essa 

camada de água se acumula na frente do pneu até que a pressão do pneu exceda a pressão do pneu 

sobre a pista. É quando o pneu perde a aderência com a pista. 

Para evita-la, recomenda-se: 

a) Não pisar no freio abruptamente, soltar o acelerador suavemente até desacelerar e recuperar 

a aderência. 

b) Não pisar no freio bruscamente. 

c) Em pista molhada andar com velocidade reduzida, não frear bruscamente e acelerar 

suavemente para não perder a aderência. 

d) Aumentar a distância de segurança e acelerar. 

e) Com pneus novos não precisa se preocupar pois não acontece. 
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19 - No trânsito muitas pessoas perdem a vida ou sofrem danos irreversíveis por não receberem os 

devidos cuidados a tempo ou por serem atendidas de forma incorreta após sofrer o acidente. 

Conforme artigo 135 do Código Penal Brasileiro que diz: “Deixar de prestar socorro à vítima de 

acidente ou pessoa em perigo eminente, podendo fazê-lo, é crime”. 

Assinale a alternativa correta, com relação a este crime: 

a) “Deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou pessoa em perigo eminente, podendo 

fazê-lo, é crime”. A pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa, podendo ser aumentada em 

50% se a omissão resultar em lesão corporal grave ou até triplicada se for morte. 

b) “Deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou pessoa em perigo eminente, podendo 

fazê-lo, é crime”. A pena é detenção de 6 a 12 meses ou multa, podendo ser aumentada em 

50% se a omissão resultar em lesão corporal grave ou até triplicada se for morte. 

c) “Deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou pessoa em perigo eminente, podendo 

fazê-lo, é crime”. A pena é detenção de 6 a 12 meses ou multa, podendo ser aumentada em 

100% se a omissão resultar em lesão corporal grave ou até triplicada se for morte. 

d) “Deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou pessoa em perigo eminente, podendo 

fazê-lo, é crime”. A pena é detenção de 3 a 9 meses ou multa, podendo ser aumentada em 

50% se a omissão resultar em lesão corporal grave ou até triplicada se for morte. 

e) “Deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou pessoa em perigo eminente, podendo 

fazê-lo, é crime”. A pena é detenção de 6 a 12 meses ou multa. 

 

20 - Você não é um profissional de resgate e por isso deve se limitar a fazer o mínimo necessário em 

favor da vítima até a chegada do socorro. Infelizmente, vão existir algumas situações em que o 

socorro, mesmo chegando rapidamente e com equipamentos e profissionais treinados, pouco poderá 

fazer pela vítima. Você, mesmo com toda a boa-vontade, também pode vir a enfrentar uma situação 

em que seja necessário mais que sua solidariedade. Mesmo nessas situações difíceis, não se espera 

que Você faça algo para o qual não está preparado ou treinado. Você só quer ajudar, mas muitos são 

os procedimentos que podem agravar a situação da vítima. Os mais comuns e que Você deve evitar 

são:  

a) Movimentar a vítima. Retirar capacetes de motociclistas. Aplicar torniquetes para estancar 

hemorragias.  Dar algo para a vítima tomar. 
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b)  Movimentar a vítima. Sinalizar o local e dar algo para a vítima tomar. 

c)  Aplicar torniquetes para estancar hemorragias e conversar com a vítima. 

d) Sinalizar o local do acidente, providenciar um cobertor para manter a temperatura da vítima. 

e) Conversar com a vítima. Retirar capacetes de motociclistas. Aplicar torniquetes para 

estancar hemorragias.  Dar algo para a vítima tomar. 

 


