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CARGO: MOTORISTA 

 

NOME:_______________________________________________________________ 

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE: _____________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

CARGO: ______________________________________________________________ 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: _____________________________________________ 

ASSINATURA: ________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

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

do Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta; 

b) Uso de máquina calculadora; 

c) Aparelho de comunicação, salvo os disponibilizados e autorizados pela Comissão do Concurso; 

d) Fumar nos locais de prova; 

e) Comunicação entre candidatos, permitida apenas com os fiscais; 

f) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

g) Utilizar de qualquer recurso fraudulento; 

 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; 

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

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

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

guardados os Cartões Resposta e as Provas; 

 A Prova será Escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 03 (três) horas e 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 alternativas (a, 
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b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta. Cada grupo de nível de Ensino terá o número 

de questões diferentes, conforme tabelas abaixo: 

Grupo I – Ensino Superior e Ensino Médio Completo (40 quarenta questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 10 (dez) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

 

Grupo II – Ensino Fundamental Completo (34 trinta e quatro questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 09 (nove) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

 

 Grupo III – Alfabetizado (16 dezesseis questões): 

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 10 (dez) 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

 

 Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o grupo de ensino informado acima; 

 Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas 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 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. De acordo com a lei nº 9.503, 23 de setembro de 1997, os sinais de trânsito classificam-se em: 

a) Agudos; piscas; dispositivos de sinalização auxiliar; luminosos; sonoros; gestos do agente de 

trânsito e do condutor. 

b) Verticais; horizontais; dispositivos de sinalização auxiliar; luminosos; sonoros; gestos do agente 

de trânsito e do condutor. 

c) Abertos; fechados; dispositivos de sinalização auxiliar; piscas; sonoros; gestos do agente de 

trânsito. 

d) Abertos; fechados; verticais; horizontais; dispositivos de sinalização auxiliar; luminosos; 

sonoros; gestos do agente de trânsito e do condutor. 

 

2. Assinale a alternativa que indica o significado correto da placa ilustrada a baixo. 

 

a) Pista com defeito; 

b) Pista Sinuosa;    

c) Pista escorregadia; 

d) Pista com depressão. 

3. Quando não houver sinalização regulamentada, a velocidade máxima, para ônibus e micro-ônibus, 

nas vias rurais asfálticas será de: 

a) 40 km/h; 

b) 60 km/h: 

c) 90 km/h; 

d) 110km/h; 

 

4. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, NÃO faz parte do Sistema Nacional de Trânsito o 

seguinte órgão: 

a) PRF. 

b) DETRAN dos estados. 

c) Policias Militares dos estados. 

d) Policias Civis dos estados. 

 

5. De acordo com o CTB, deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o 

sistema de iluminação vermelha intermitente das ambulâncias, ainda que paradas, é infração: 

a) Leve, sujeita à aplicação de multa; 

b) Leve, sujeita à aplicação de multa e retenção do veiculo; 

c) Média, sujeita à aplicação de multa; 

d) Média, sujeita à aplicação de multa e retenção do veiculo. 

 

6. Quais dos itens abaixo estão CORRETOS;Os veículos destinados a socorro de incêndio e 

salvamento, bem como as ambulâncias, além de prioridade de transito,gozam de livre circulação, 
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quando estiverem em serviço de urgência, devendo ser observadas as seguintes disposições (Art 29 

VII): 

a) Todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. 

b) Ao ouvir o alarme sonoro, os pedestres deverão atravessar a via rapidamente. 

c) O Uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer 

quando da efetiva prestação de serviço de urgência. 

d) A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com alta velocidade. 

 

7. Observe as figuras abaixo: 

 

Elas contem a sequencia correta de como deve ser feito: 

a) O tratamento de queimaduras; 

b) O transporte sobre a maca; 

c) O tratamento de parada respiratória; 

d) O transporte em rede. 

 

8. Na maioria dos acidentes, o condutor e demais envolvidos não são profissionais de resgate, assim, 

devem apenas observar se a pessoa esta respirando e cuidar para manter seus sinais vitais até a chegada 

do socorro. Assinale a opção que indica à medida que deve ser tomada, em caráter emergencial , a 

exceção de uma: 

a) Elevação das pernas da vitima a um nível superior ao do coração; 

b) Visualização e retirada de objetos estranhos no interior da boca da vitima; 

c) Elevação do queixo e tração da mandíbula da vitima; 

d) Realização de taponagem. 

 

9. Em um acidente de trânsito, a vítima apresenta hemorragia externa que demanda ação imediata. 

Qual a opção que indica a medida correta: 

a) Remoção de objeto transfixado à vitima; 

b) Manter os membros da vitima abaixo do nível do coração; 

c) Utilizar compressas de água morna; 

d) Comprimir, com gaze limpa, pontos arteriais. 

 

10. Dar passagem pela esquerda, quando solicitado, é: 

a) Dever do Condutor; 

b) Uma infração de trânsito; 

c) Proibido pelo CTB; 

d) Uma questão de cortesia do condutor. 

 

11. Depois de fazer uma verificação visual no veículo, ao iniciar sua jornada e ligar o motor, o que o 

motorista deve fazer em primeiro lugar? 

a) Acelerar fortemente o motor do veículo por 10 minutos; 

b) Ficar observando os marcadores do painel do veículo. 
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c) Levar o veículo para a estrada o mais rápido possível; 

d) Todas as alternativas acima estão corretas.  

 

12. A figura a seguir apresenta duas luzes de alerta ( vermelhas ) presente nos painéis de veículos. 

 

As luzes acima indicam, respectivamente, 

a) A falta de óleo lubrificante e passageiros no veículo; 

b) A falta de óleo no motor e excesso de passageiros no veículo; 

c) A falta de fluído de freio e passageiros sem cinto de segurança; 

d) A falta de fluído de radiador e passageiros com cinto de segurança. 

 

13. Qual a função do VELOCIMETRO? 

a) Indica ao condutor a velocidade instantânea do veículo; 

b) Indica ao condutor a velocidade dos pistões do motor; 

c) Indica ao condutor a velocidade de rotação do motor; 

d) Indica ao condutor a velocidade do alternador  elétrico do veículo; 

 

14. Indique, respectivamente, a função do TACOMETRO e HODÔMETRO; 

a) Rotação do ventilador do radiador e horas trabalhadas do motor; 

b) Rotação do motor do veiculo e sua distancia percorrida em quilômetros e metros; 

c) Rotação do alternador do veículo e velocidade instantânea; 

d) Rotação do alternador e do motor. 

 

15. Observe a ferramenta automotiva apresentada na figura abaixo. 

 

Essa ferramenta é utilizada na troca de  

a) Bateria de um veículo; 

b) Filtro de combustível de um veículo; 

c) Pneu e roda de um veículo; 

d) Filtro de óleo de um veículo. 

 

16. No sistema de lubrificação de um veículo, o componente que serve de reservatório de óleo e de 

elemento de proteção a peças internas do motor é denominado; 

a) Carter; 

b) Filtro de óleo; 

c) Bomba de óleo; 

d) Carcaça; 

 

17. Os motores arrefecidos a ar possuem algumas vantagens em relação aos motores arrefecidos por 

fluídos. Assinale a opção que apresenta uma dessas vantagens. 
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a) Mantém a temperatura do motor mais uniforme; 

b) O motor se torna mais silencioso;  

c) Sempre atinge a temperatura de trabalho mais lentamente; 

d) O motor, de modo geral, se torna mais leve. 

 

18. No sistema de resfriamento do motor de um veículo temos o Radiador, tanque de 

expansão,ventilador e tubos de condução de liquido de arrefecimento. Indique qual o produto correto 

para melhor resfriar o motor. 

a) Água; 

b) Fluído anti-fervura; 

c) Aditivo anti-fervura, anti-congelante, anti-ferrugem e lubrificante; 

d) Aditivo anti-fervura, anti-congelante e anti- corrosivo. 

 

19. Que tipo de óleo deve ser usado para completar o nível de óleo do motor? 

a) Usar sempre óleo vegetal; 

b) Óleo HI-LUB de alto poder de lubrificação; 

c) Óleo da mesma marca e mesma viscosidade; 

d) Óleo de boa qualidade. 

 

20. Ao verificar o nível de óleo no motor, em que ponto ele deverá ficar? 

a) Acima da marca superior; 

b) Um pouco acima da marca inferior; 

c) Na marca inferior; 

d) No centro das marcas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a letra da música abaixo, trecho de uma famosa música de Guilherme Arantes. 

APRENDENDO A JOGAR 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo  

Mas aprendendo a jogar 

 

Água mole em pedra dura 

Mais vale que dois voando 

Se eu nascesse assim pra lua 

Não estaria trabalhando 

Mas em casa de ferreiro 

Quem com ferro se fere é bobo 

Cria fama, deita na cama 

 

Quero ver o berreiro na hora do lobo 

Quem tem amigo cachorro 

Quer sarna para se coçar 

Boca fechada não entra besouro 
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Macaco que muito pula quer dançar 

                                             Disponível em: http://letras.terra.com.br/guilhermearantes/46301/ 

                                                             

 

21. Nessa música há uma mistura de provérbios e ditados populares, entretanto, o enfoque é na 

primeira estrofe: 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo  

Mas aprendendo a jogar 

Qual mensagem o autor pretende transmitir nessa estrofe? Assinale a única alternativa correta: 

a) O importante é vencer sempre. 

b) O importante é saber viver. 

c) Para ganhar é preciso sempre perder primeiro. 

d) Deve-se evitar jogar para não perder. 

 

22. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 

O político ______________a lei por isso teve seu ______________cassado. 

 

a) Inflingiu – mandado 

b) Infringiu - mandato 

c) Infligiu – mandado 

d) Infrigiu – mandato 

 

23. Assinale a frase em que está correta a correlação verbal. 

a) Se você sorrisse sentia mais felicidade. 

b) Se você sorrir sentia mais felicidade. 

c) Se você sorrisse sentiria mais felicidade. 

d) Se você sorrisse sentisse mais felicidade. 

 

24. Qual das palavras destacadas a seguir não é um adjetivo? 

a) As pesquisas eliminaram parte da emoção.  

b) Os bons alunos sempre se saem bem.  

c) Nas brincadeiras há sempre uma sensação maravilhosa.  

d) As grandes pessoas são as que possuem humildade.  

 

 25. Das palavras abaixo, qual pode mudar de gênero sem sofrer nenhuma alteração ortográfica, apenas 

trocando o artigo que a anteceda? 

a) marido  

b) professor  

c) dentista  

d) conde 

 

26. Com relação ao uso dos porquês, qual das frases está corretamente escrita? 

a) Por quê você não veio antes?  

b) Porquê você não veio antes?  

c) Por que você não veio antes?  

d) Porque você não veio antes?  

http://letras.terra.com.br/guilhermearantes/46301/
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27. Das frases abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente: 

a) Os jovens, inquietos, aguardavam o resultado do exame.  

b) Inquietos, os jovens aguardavam o resultado do exame.  

c) Os jovens inquietos aguardavam o resultado do exame.  

d) Os jovens, aguardavam, inquietos o resultado do exame.  

 

28. Assinale a opção em que todas as palavras formam o plural em ões, tal como balão –balões. 

a) botão – confissão –irmão 

b) operação – limão – cidadão 

c) capitão – tubarão – cristão 

d) eleição – portão – opinião  

 

29. Assinale a alternativa que contém erro de regência nominal 

a) Ele é favorável à pena de morte 

b) Nenhum objeto é idêntico de outro 

c) Sempre foi parecido ao tio. 

d) Estavam acostumados à solidão 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

30. Com o passar do tempo a estrutura física do meio ambiente vai se modificando naturalmente, 

entretanto, os seres humanos, com suas intervenções, estão provocando inúmeros desequilíbrios 

ambientais, uma segunda natureza.  Dessa forma, sobre o processo de produção do espaço geográfico, 

a única alternativa correta é: 

a) Após a segunda natureza virá a terceira, a quarta e assim, sucessivamente. 

b) Os espaços geográficos foram reconstruídos pelo homem, ao longo da história, voltados, sempre, 

à preservação das espécies. 

c) O homem pouco interferiu na natureza. 

d) A segunda natureza, portanto, nada mais é do que a natureza humanizada. 

 

31. Segundo estudos mundiais, em 2025, muitas pessoas sofrerão carência de água, caso não haja 

conscientização sobre a maneira correta de  seu consumo atual .  As atividades humanas interferem no 

ciclo da água, alterando:  

a) O regime de chuvas, mas não a quantidade de água para consumo disponível no planeta. 

b) Apenas a quantidade de água superficial existente nos lagos e rios nos diversos países. 

c) A qualidade da água disponível nos países de primeiro mundo. 

d) A quantidade e qualidade da água disponível para o consumo das populações 

 

 

32. Muito se tem alertado sobre a situação ambiental do planeta. Sobre essa questão é correto afirmar 

que: 

a) Os países de primeiro mundo, por serem países mais desenvolvidos e com uma economia melhor 

já conseguiram reorganizar o espaço e conservar o meio ambiente. 

b) A pobreza, o crescimento da população e a degradação do meio ambiente estão intimamente 

ligados e podem explicar vários problemas ecológicos. 

c) No que diz respeito ao  aquecimento global pelo efeito estufa, os países de primeiro mundo e as 

planícies litorâneas não serão afetados. 
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d) O crescimento da população do planeta e a pobreza da humanidade não interferem na questão 

ambiental. 

 

33.  Hoje em dia, pode-se observar  que, em muitos  países,  há lixões depositados  a céu aberto,  

subnutrição,  doenças provocadas pelo excesso de bebidas e drogas, ausência de água potável ou 

esgoto,  carência  de atenção médica e medicamentos. Pela leitura do texto e com relação à poluição 

ambiental indique a alternativa correta: 

a) A poluição atinge, de forma absolutamente igual, todas as áreas do planeta, tanto as 

desenvolvidas como as subdesenvolvidas. 

  b) A poluição tem origem e características diferentes, sendo, em muitos casos, resultante de 

relações desiguais entre os homens. 

c) A poluição se apresenta, através da história, como um mal necessário ao progresso do país, não 

havendo o que se possa fazer a respeito. 

d) A poluição tem menor área de abrangência nos países desenvolvidos e provoca mais riscos a 

outra parte da humanidade. 

 

34. Enormes extensões de florestas já foram extintas devido à produção de papel. Para evitar que novas 

áreas de florestas nativas sejam destruídas para suprir a produção crescente de papel, assinale a única 

proposta viável: 

a) Aumentar a reciclagem de papel, por meio da coleta seletiva e processamento em usinas. 

b) Proibir o consumo excessivo do papel permitindo seu uso apenas em casos específicos e 

justificáveis. 

c) Evitar importação e exportação do papel para fins comerciais. 

d) Evitar área verde nos centros urbanos incentivando o seu cultivo apenas nas áreas rurais. 

 


