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CARGO: MOTORISTA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

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

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) 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 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

Leia com atenção o texto informativo sobre a Holanda e responda as questões 1 a 3: 

A Holanda é um lindo país, com bastantes paisagens planas, clima ameno, canais, belos campos de 

tulipas, moinhos de vento e rotas de ciclismo. Além disso, o país é conhecido pelos famosos 

tamancos coloridos de madeira, pelos deliciosos queijos (Gouda e Edam) e pelas várias bicicletas. A 

Holanda ficou neutra na Primeira Guerra Mundial, mas foi invadida e ocupada pela Alemanha na 

Segunda Guerra Mundial.  

Fonte: https://www.eurodicas.com.br/tudo-sobre-a-holanda/    

1 – Assinale a alternativa correta sobre a Holanda, considerando o que está expresso no texto: 

a) A Holanda participou de duas Guerras Mundiais. 

b) A Holanda é uma cidade que faz divisa com a Alemanha. 

c) É um país com belos campos de girassóis, canais e moinhos de vento. 

d) É um país conhecido pelos tamancos coloridos de madeira e também pelas rotas de ciclismo. 

e) Na Primeira Guerra Mundial foi invadida pela Alemanha. 

2 – Observe as palavras em destaque na frase a seguir. Assinale a alternativa na qual há palavras que 

podem substituí-las com um sentido muito semelhante, na ordem apresentada:  

A Holanda é um lindo país, com bastantes paisagens planas, clima ameno, canais e  belos campos 

de tulipas.  

a) Belo – Muitos  – Quente 

b) Horroroso – Muitas –  Frio  

c) Belo – Muitas –  Agradável  

d) Beleza – Muitas –  Agradável 

e) Lindo – Poucas – Aprazível  

https://www.eurodicas.com.br/tudo-sobre-a-holanda/
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3 – Holanda é uma palavra iniciada pela letra H. Assinale a alternativa na qual todas as palavras 

também devem ser iniciadas pela letra H para que estejam escritas corretamente. 

a) ____ orário / ____orgulho 

b) ____ astucia /  ____ orta 

c) ____ orrível / ____ omem 

d)  ____ ospital / ____ úmido  

e) ____ óspede / ____ imunizado 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 – Em um estacionamento encontram-se 20 veículos entre motos e quadrículos, os quais juntos 

totalizam 62 rodas. O total de rodas dos quadrículos nesse estacionamento é de: 

a) 44 

b) 50 

c) 18 

d) 38 

e) 32 

 

5 – Marina fez uma aplicação bancária em regime de juros simples à taxa de 1,5% ao mês, durante 

seis meses. Após esse período, ela fez o resgate dessa aplicação e obteve um montante de R$ 

23.108,00. O valor aplicado inicialmente foi de: 

a) R$ 22.100,00 

b) R$ 21.340,00 

c) R$ 20.800,00 

d) R$ 21.200,00 

e) R$ 20.600,00 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MOTORISTA 

6 – A partir de 12 de abril de 2021 a Lei 14.071 passa a vigorar, e com ela algumas alterações serão 

realizadas no Código de Trânsito Brasileiro. Uma das alterações está relacionada com o limite de 
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pontuação na CNH no período de 12 meses. Terá o condutor suspensa sua CNH quando atingir no 

período de 12 meses: 

a) 20 (vinte) pontos, caso conste uma ou mais infrações gravíssimas. 

b) 30 (trinta) pontos, caso constem duas infrações gravíssima. 

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. 

d) 20 (vinte) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. 

e) 40 (quarenta) pontos, caso conste uma infração gravíssima. 

7 – A Lei 14.071 também altera o vencimento da CNH - Carteira Nacional de Habilitação de acordo 

com a idade do condutor, assinale a alternativa correta desta alteração: 

a) Vencimento de 10 anos para condutores de até 30 anos e 5 anos para condutores acima dos 

30 anos. 

b) Vencimento de 10 anos para condutores de até 50 anos e 5 anos para condutores acima dos 

60 anos. 

c) Vencimento de 10 anos para condutores de até 50 anos e após os 50 anos renova a cada 3 

anos. 

d) Vencimento de 10 anos para condutores de até 50 anos e após os 50 anos, renova a cada 5 

anos. 

e) Vencimento de 10 anos para os condutores de até 40 anos, após os 40, validade de 5 anos. 

8 – Você irá transportar uma carga de cascalho com o caminhão caçamba, como condutor 

responsável você precisa conduzir preservando sua segurança e para os demais usuários da via, 

sabendo que o compartimento é aberto para o transporte de cargas e tem sistema de basculamento no 

sentido lateral ou traseiro para o rápido escoamento. Assinale, qual a forma correta de realizar este 

transporte? 

a) Carregar de acordo com a capacidade máxima, para aproveitar a viagem e seguir com 

segurança. 
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b) Carregar de acordo com a capacidade enlonando a carga, pois a carga ultrapassou a altura da 

carroceria, assim não teria problema de cair a carga na via ou em outros veículos. 

c) Carregar de acordo com a capacidade da caçamba, enlonando a carga que está no nível da 

caçamba, não ultrapassando altura, por mais que o peso seja superior ao permitido. 

d) Carregar de acordo com o permitido, enlonando a carga que está na altura da caçamba, 

seguindo viagem com segurança. 

e) Carregar de acordo com a capacidade máxima da caçamba, para concluir o transporte com 

maior agilidade. 

9 – Você como motorista da Prefeitura está disponível a vários meios de transportes, pode ser carro 

para transportar funcionários, pode ser um micro-ônibus para transportar estudantes, ou até um 

caminhão para transportar diversos tipos de cargas. Por isso é imprescindível que saibam os 

equipamentos obrigatórios nos veículos de pequeno, médio e grande porte, daí a importância de 

realizar antes de qualquer viagem, seja próxima ou distante, o check-list. Entre os equipamentos de 

segurança e obrigatório, temos o extintor, que precisa estar presente em quais dos veículos listados 

abaixo? 

a) Carros, vans e micro-ônibus. 

b) Carros, micro-ônibus e caminhões. 

c) Micro-ônibus, ônibus e caminhões. 

d) Carros, micro-ônibus, ônibus e caminhões. 

e) Carros, ônibus e caminhões. 

10 – A Lei 14.071 que passa a vigorar a partir de 12 de abril de 2021, regulamenta a obrigatoriedade 

da utilização de luz baixa por todos os veículos independente do tamanho. Deixar de cumpri-la, gera 

infração média com multa de R$ 130,16. Esta lei será aplicada apenas nas rodovias de pista: 

a) Simples situadas fora dos perímetros urbanos, para aqueles veículos desprovidos de luzes de 

rodagem diurna.  

b) Dupla situadas fora dos perímetros urbanos, para aqueles veículos desprovidos de luzes de 

rodagem diurna.  
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c) Simples situadas dentro e fora dos perímetros urbanos, para aqueles veículos desprovidos de 

luzes de rodagem diurna.  

d) Dupla situadas dentro dos perímetros urbanos, para aqueles veículos desprovidos de luzes de 

rodagem diurna.  

e) Simples e dupla situadas dentro e fora dos perímetros urbanos, para aqueles veículos 

desprovidos de luzes de rodagem diurna.  

11 – Você está conduzindo seu veículo cautelosamente e se depara com uma pessoa que foi 

atropelada e está caída no meio da rua. O que precisa fazer em primeiro lugar? 

a) Retirar a pessoa do meio da rua e colocar na calçada o mais depressa possível, para evitar o 

pior. 

b) Iniciar o atendimento, no local, para preservar a vida. 

c) Sinalizar o local e chamar algum parente da vítima. 

d) Sinalizar o local e chamar os bombeiros para atendimento. 

e) Sinalizar o local para evitar outros acidentes. 

12 – É de inteira responsabilidade do condutor conhecer o veículo em que está trabalhando, 

identificar o que precisa fazer manutenção, para mantê-lo em perfeitas condições de utilização, 

muitos acidentes podem ser evitados se o motorista fizer o chek-list no veículo. O Artigo 180 do 

código de Trânsito Brasileiro relata que “Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível 

é infração média, multa e remoção do veículo". A quem cabe esta responsabilidade: 

a) Ao condutor e responsável pela manutenção. 

b) Ao proprietário do veículo, pois deixou de verificar se tinha combustível suficiente. 

c) Ao proprietário e ao condutor, pois são responsáveis pelo mesmo. 

d) Ao condutor, pois deixou de verificar. 

e) Ao condutor e proprietário por não conferiram antes de iniciar a viagem.  
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13 – Você está realizando um transporte de carga, e seu caminhão que não utiliza arla, segue viagem 

normalmente. Do nada, o caminhão perde força, no painel não acusa baixa pressão do óleo e começa 

a sair fumaça branca do veículo. Qual o primeiro procedimento que o motorista deve tomar e qual a 

causa desta perda de força? 

a) Parar o veículo e soltar o ar do bujão. 

b) Parar o veículo e verificar os pneus. 

c) Seguir viagem lentamente, se possível, até chegar à mecânica ou em um posto mais próximo 

e substituir o filtro do óleo. 

d) Seguir viagem lentamente, se possível, até chegar à mecânica ou em um posto e substituir o 

filtro separador de água. 

e) Seguir viagem lentamente até chegar à mecânica ou em um posto e trocar o filtro do ar. 

14 – Ao descer uma serra com um caminhão a carga exerce muita força, praticamente, empurra o 

veículo com seu peso, o que exige muita previsão e habilidade do motorista para evitar o 

superaquecimento do sistema de freios e não correr risco de “ficarem sem freio”, em uma descida 

acentuada, quais ações o motorista deve tomar? 

a) Iniciar a descida e aos poucos diminuir as marchas para que ajude a segurar. 

b) Iniciar a descida com a marcha apropriada ajudando a segurar o veículo com auxílio do freio 

motor. 

c) Iniciar a descida utilizando o freio motor e trocar de marcha só se necessário. 

d) Iniciar a descida utilizando o freio de serviço e se necessário o estacionário para garantir a 

segurança. 

e) Iniciar a descida lentamente utilizando o freio de serviço pois as lonas de freio são novas. 

15 – Segundo a revista quatro rodas, em uma curva, o comportamento do carro é influenciado pela 

somatória das forças nos três planos. No longitudinal, existe a aceleração. No lateral, há a força 

centrífuga (que expulsa o carro da trajetória) e a centrípeta (que faz com que ele se mantenha na 

trajetória). E, no vertical, atua a chamada força-peso. Para realizar uma curva com segurança, o 

condutor deve: 
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a) Pisar no freio durante a manobra pois os pneus estão calibrados. 

b) Acelerar fortemente na curva. 

c) Diminuir a velocidade, antes de chegar à curva. 

d) Diminuir marcha dentro da curva e depois acelerar. 

e) Confiar na estabilidade e segurança do veículo.  

 

 


