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SÃO PAULO TURISMO S.A. 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2007 
 

Cód 40 – Motorista 
 

    Poema 
 

Eu hoje tive um pesadelo 
E levantei atento, a tempo 
Eu acordei com medo 
E procurei no escuro 
Alguém com seu carinho 
E lembrei de um tempo. 
 
Porque o passado 
Me traz uma lembrança 
Do tempo que eu era criança 
E o medo era motivo de choro 
Desculpa para um abraço ou consolo. 
 
Hoje acordei com medo, 
Mas não chorei 
Nem reclamei abrigo. 
Do escuro eu via um infinito sem presente 
Passado ou futuro. 
 
Senti um abraço forte, 
Já não era medo, 
Era uma coisa sua que ficou em mim. 
De repente a gente vê que perdeu 
Ou está perdendo alguma coisa 
Morna e ingênua 
Que vai ficando no caminho 
Que é escuro e frio, mas também bonito 
Porque é iluminado 
Pela beleza do que aconteceu 
Há minutos atrás . 
 
Cazuza  

 
1. A frase grifada do segundo verso do poema acima significa o mesmo que a expressão da alternativa: 

 
A) Levantei com cuidado. 
B) Acordei com atenção. 
C) Acordei com cuidado. 
D) Levantei com cautela. 
 

2. A oração grifada da segunda estrofe significa o mesmo que a da alternativa: 
 
A) o medo era razão de tristeza, motivo para um abraço ou consolo. 
B) o choro dava medo, pretexto para um abraço ou beijo. 
C) o sonho dava medo, fazia chorar e ser consolado. 
D) o medo era motivo de choro, pretexto para carinho ou consolação. 
 

3. “Do es curo eu via um infinito sem presente, passado ou futuro.” Dizer isso é o mesmo que dizer: 
 
A) do escuro eu via todo o tempo. 
B) do escuro eu via um tempo que ainda não passou. 
C) do escuro eu via um infinito sem tempo. 
D) do escuro eu não enxergava o tempo. 
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4. Os últim os versos afirmam que: 
 
A) as estradas são escuras e frias, mas a experiência é o que conta. 
B) o passado deve ser esquecido, e a vida deve ser vivida. 
C) a vida é escura e fria, mas iluminada pelo passado. 
D) devemos esquecer o passado, para prepararmos o futuro. 
 

5. A alternativa em que pelo menos uma palavra tem problema de acentuação é: 
 
A) veicular; exercitar; freguesia. 
B) rádio; tíquete; radiador. 
C) mecanismo; mecânico; preservativo. 
D) para-brisa; táxi; concordância. 
 

6. Assinale a alternativa em que a vírgula está incorretamente utilizada. 
 
A) Os motoristas devem abastecer os veículos com gasolina ou óleo, assinando a requisição ou nota fiscal. 
B) Ao abastecer os veículos com gasolina ou óleo, os motoristas devem assinar requisição ou nota fiscal, para 

controle. 
C) Os motoristas, devem abastecer os veículos, com gasolina ou óleo assinando a requisição ou nota fiscal. 
D) Para controle, ao abastecer os veículos com gasolina ou óleo, os motoristas devem assinar nota fiscal ou 

requisição. 
 

7. A alternativa em que as sílabas estão corretamente divididas é: 
 
A) pneu-má-ti-co. 
B) ope-ra-cio-nal. 
C) ra-di-ador. 
D) e-qu-i-pa-men-to. 
 

8. Assinale a alternativa em que o aumentativo do substantivo está correto: 
 
A) baga/bagaço. 
B) perna/pernaço. 
C) lixo/lixaço. 
D) faca/facaço. 
 

9. Assinale a alternativa em que o sinônimo não está correto: 
 
A) afável/dócil. 
B) coagir/obrigar. 
C) coibir/limitar. 
D) proibir/coibir. 
 

10. Assinale a alternativa em que o antônimo não está correto: 
 
A) sucesso/fiasco. 
B) amparo/desarrimo. 
C) arrimo/amparo. 
D) prestígio/descrédito. 
 

11. Assim que o manobrista __________ o carro, __________ a viagem de volta. 
  
Preenchem respectivamente os claros as palavras da alternativa: 
 
A) trazer - fazeremos. 
B) trouxer - faremos. 
C) trouxer - fazeremos. 
D) trazer - faremos . 
 

12. Os chefes ainda não __________ chegado; assim, __________ poucos motoristas no estacionamento. 
 
Preenchem respectivamente os claros as palavras da alternativa: 
 
A) havia - haviam. 
B) havia - havia. 
C) haviam - haviam. 
D) haviam - havia. 
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13. Assinale a alternativa em o verbo sublinhado esteja conjugado incorretamente: 
 
A) Se eu trazer o carro até aqui, ficará mais  fácil para você. 
B) Se eu fizer a manobra corretamente, nada de mal lhes ocorrerá. 
C) Quando eu trouxer o combustível, poderemos partir. 
D) Haveria milhares de pessoas aqui, se não fosse o feriado. 
 

14. Numa viagem um motorista gastou 2/3 de uma certa quantia em combustível; 1/4 dessa quantia em pedágio e R$ 
20,50 em alimentação. Se tinha R$ 300,00 na carteira, sobraram. 
 
A) R$ 60,00. 
B) R$ 52,50. 
C) R$ 54,00. 
D) R$ 48,50. 
 

15. Sabendo-se que a soma entre a distância já percorrida por um motorista e a distância total entre as cidades X e Y é 
1.131 km e a razão entre essas distâncias é de 5/8, calcule a distância que esse motorista ainda tem que percorrer 
para chegar ao seu destino. 
 
A) 281 km. 
B) 261 km. 
C) 256 km. 
D) 286 km. 
 

16. Um veículo passou às 7 horas e 20 minutos pelo quilômetro 112 de uma rodovia e às 10 horas estava exatamente 
no quilômetro 368 dessa mesma  rodovia. Nesse intervalo de tempo esse veículo manteve a velocidade média de: 
 
A) 106 km/h. 
B) 88 km/h. 
C) 92 km/h. 
D) 96 km/h. 
 

17. Num posto de gasolina havia o seguinte cartaz: 
 
 GASOLINA COMUM = R$ 2,35 O LITRO – CHEQUE P/ 30 DIAS = 6% DE JUROS 
 

 Se um motorista, cujo veículo tem tanque que mede 40 cm de largura, 65 cm de comprimento e 20 cm de altura 
abastecer nesse posto e der um cheque pré-datado para 30 dias, deverá pagar, aproximadamente: 
 
A) R$ 128,43. 
B) R$ 129,43. 
C) R$ 129,53. 
D) R$ 128,53. 
 

18. Um terreno que mede 35 m de comprimento e 62 m de largura vai ser usado para estacionamento. Sabendo-se 
que um veículo médio mede 1,85 m de largura e 4 m de comprimento e que vão ser deixados espaços de 0,40 m a 
mais  nas laterais do veículo para abertura das portas e 198,40 m2 de vão livre para as manobras, nesse 
estacionamento poderão ser colocados, no máximo: 
 
A) 195 veículos. 
B) 168 veículos. 
C) 186 veículos. 
D) 219 veículos. 
 

19. Num estacionamento, 28% dos carros estacionados eram da Fiat, 31% eram da Volks, 23% eram da Ford e 216 
carros eram de outras marcas. Nesse estacionamento havia ________ carros da Volks. 
 
A) 368. 
B) 276. 
C) 336. 
D) 372. 
 

20. Comprei um carro por R$ 12.870,00. Mandei pintá-lo, troquei algumas peças gastando R$ 938,00. Consegui vendê-
lo por R$ 17.743,28. O lucro que obtive corresponde a _______% do preço do carro reformado. 
 
A) 26,8%. 
B) 28,5%. 
C) 25%. 
D) 22,17%. 
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21. Um veículo percorreu no primeiro dia de viagem uma certa distância; no segundo dia percorreu o dobro dos 
quilômetros rodados no primeiro dia e no terceiro dia o triplo dos quilômetros percorridos no primeiro dia. Nesses 3 
dias de viagem percorreu 1.053 quilômetros. No segundo dia de viagem ele percorreu: 
 
A) 351 quilômetros. 
B) 362 quilômetros. 
C) 348 quilômetros. 
D) 372 quilômetros. 
 

22. Um caminhão está carregado com 62 caixas de 26,50 kg cada uma e 85 caixas de 18,75 kg cada uma. As caixas 
de 26,50 kg pesam, no total, ________ quilos a __________ que o total das caixas de 18,75 kg. 
 
A) 49,25 kg – mais. 
B) 50,75 kg – menos. 
C) 50,75 kg – mais. 
D) 49,25 kg – menos. 
 

23. Três amigos motoristas resolveram jogar na loteria. Carlos contribuiu com R$ 5,00; Pedro com R$ 3,00 e Fábio com 
R$ 7,00. Ganharam R$ 720,00 e repartiram esse valor proporcionalmente ao que investiram. Fábio ganhou R$ 
_________ a mais que Carlos. 
 
A) R$ 106,00. 
B) R$ 89,00. 
C) R$ 96,00. 
D) R$ 86,00. 
 

24. Tirei uma foto do meu carro ao lado do caminhão do meu pai. Na foto o carro media 2,8 cm e o caminhão 4,2 cm. 
Se na realidade o carro mede 3,85m, o caminhão mede: 
 
A) 5,570 m. 
B) 5,775 m. 
C) 4,975 m. 
D) 6,225 m. 
 

25. O tanque de um automóvel está com 58 litros de combustível. Se o automóvel gasta 0,125 litros a cada quilômetro 
rodado, com esse combustível ele poderá rodar, sem abastecer, no máximo: 
 
A) 482. 
B) 468. 
C) 464. 
D) 478. 
 

26. Em vias urbanas a velocidade máxima permitida é indicada por meio de placas. Onde não existe sinalização a 
velocidade máxima permitida de 60 km/h é regulamentada para as: 

 
A) vias arteriais. 
B) vias coletoras. 
C) vias de trânsito rápido. 
D) vias locais. 

 
27. O Código de Trânsito afirma que é permitido buzinar, mas apenas em toques breves. Assim mesmo, só é permitido 

buzinar: 
 

A) para cumprimentar conhecidos. 
B) para fazer as advertências necessárias, a fim de evitar acidentes. 
C) para avisar outros condutores sobre fiscalização e radares. 
D) fora e dentro da área urbana, para advertir outro condutor de sua intenção de ultrapassá-lo. 
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28. Deverá ser solicitada a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: 
 

1) for transferida a sua propriedade. 
2) seu proprietário mudar de município, de domicílio ou residência. 
3) o veículo tiver sido alterado em qualquer de suas características. 
4) houver mudanças de categoria. 

 
 Responde ao enunciado, os itens: 

 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 

 
29. Quando um condutor estiver à direção de um veículo, é obrigatório portar: 

 
1) a Carteira Nacional de Habilitação ou a Permissão para dirigir. 
2) o Certificado de Registro do Veículo. 
3) o Certificado de Licenciamento Anual. 
4) o comprovante de pagamento do IPVA e Seguro Obrigatório. 

 
 Atendem ao enunciado os itens: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas . 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 

 
30. Identifique as infrações de acordo com sua gravidade. 

 
1) Andar emparelhado com outro veículo, obstruindo ou perturbando o trânsito. (_____________) 
2) Bloquear a rua com o veículo. (_____________) 
3) Andar de marcha-ré, a não ser quando necessário e de forma segura. (_____________) 
4) Dirigir sem os documentos exigidos por lei. (_____________) 

 
 A identificação correta das infrações é: 

 
A) gravíssima – média – leve – grave. 
B) média – gravíssima – grave – leve. 
C) grave – média – leve – gravíssim a. 
D) média – grave – leve – gravíssima. 

 
31. Das placas abaixo, a placa de advertência, quer dizer: 

 
 

A) proibido mudar de faixa de Trânsito. 
B) fiscalização eletrônica. 
C) sentido obrigatório (pré-sinalização). 
D) curva acentuada em “S” à direita. 
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32. Toda infração é passível de penalização. Algumas infrações, além da penalidade, podem ter como conseqüência a 
aplicação de medidas administrativas cujo objetivo é impedir que o condutor continue dirigindo em condições 
irregulares. 

 Relacione as colunas identificando com: 
 
 

(1) as medidas administrativas. 
 
(2) as penalidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A identificação correta se estabelece em: 
 

A) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 2 – 1. 
B) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2. 
C) 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 2. 
D) 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1. 

 
33. Evite colisões. Mantenha sempre distância segura, pois isso permite que você tenha tempo de reagir e acionar os 

freios diante de uma situação de emergência e haja tempo para evitar uma colisão. Para veículos com menos de 
seis metros de comprimento e em condições normais de pista e clima, o tempo necessário para se manter essa 
distância segura é de, no mínimo: 

 
A) dois segundos. 
B) um segundo. 
C) dez segundos. 
D) cinco segundos. 

 
34. Analise as orientações abaixo e assinale a incorreta. 

 
A) Em locais onde o estacionamento é proibido o condutor não poderá sequer parar o tempo suficiente para o 

embarque ou desembarque de passageiros, pois esse ato interrompe o fluxo de veículos e a locomoção de 
pedestres. 

B) Use a sinalização de advertência e o pisca-alerta quando precisar parar temporariamente o veículo na pista de 
rolamento. 

C) O embarque e o desembarque em um veículo devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto no caso do 
condutor. 

D) Numa rodovia, para fazer uma conversão à esquerda ou um retorno, aguarde a oportunidade segura no 
acostamento e nas rodovias sem acostamento, siga a sinalização indicativa de permissão. 
 

35. A chuva reduz a visibilidade de todos e deixa a pista molhada, escorregadia e com poças d’água. É bom ficar alerta 
desde o início da chuva. 

 Analise as afirmações abaixo para identificá-las como (V) verdadeiras ou (F) falsas em relação ao problema de 
chuva intensa e pista escorregadia. 

 
(    )  Redobre sua atenção e acione a luz alta do farol. 
(    )  Reduza a velocidade até sentir conforto e segurança. 
(    )  Aumente a distância do veículo à sua frente. 
(    )  Sentindo-se inseguro pise no freio de maneira brusca, segurando firmemente na direção. 
(    )  O estado de conservação dos pneus e a profundidade dos seus sulcos são muito importantes para evitar a 

perda de aderência. 
(    )  Os limpadores de pára-brisa em bom estado, o desembaçador e o sistema de sinalização do veículo 

funcionando aumentam as condições de segurança nessas ocasiões. 
 

 A seqüência correta da identificação é: 
 

A) V – V – V – F – V – F. 
B) F – V – V – F – V – V. 
C) F – V – V – V – F – V. 
D) V – V – V – V – V – V. 

 

(    )  retenção do veículo. 
(    )  apreensão do veículo. 
(    )  cassação do documento de habilitação. 
(    )  recolhimento do documento de habilitação. 
(    )  remoção do veículo. 
(    )  recolhimento do certificado de licenciamento. 
(    )  multa 
(    )  advertência por escrito. 
(    )  suspensão do direito de dirigir. 
(    )  transbordo do excesso de carga. 
(    )  freqüência obrigatória em curso de reciclagem. 
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36. Ao aproximar-se de um cruzamento, independentemente de existir algum tipo de sinalização, o condutor deve 
redobrar a atenção e reduzir a velocidade do veículo. 

 Das regras abaixo, uma está incorreta. Identifique-a. 
 

A) Numa rotatória, a preferência de passagem é do veículo que já estiver circulando nela. 
B) Nos cruzamentos com semáforos, o condutor deve observar apenas o foco de luz que controla o tráfego da via 

em que está e aguardar o sinal verde antes de movimentar seu veículo, mesmo que os demais veículos, ao 
seu lado, movimentem -se. 

C) Havendo sinalização por semáforo com a luz amarela, o condutor só deverá fazer a travessia se já tiver 
entrado no cruzamento ou se esta condição for a mais segura para impedir que o veículo que vem atrás colida 
com o seu. 

D) Se não houver sinalização, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima do cruzamento, pela 
esquerda. 
 

37. Para segurança e conforto, o condutor, ao fazer uma curva, deve obedecer a sinalização, pois a velocidade máxima 
permitida numa curva leva em conta aspectos geográficos de construção da via. São procedimentos a serem 
observados nessa situação. 

 
1) Diminuir a velocidade, com antecedência, usando o freio; reduzir a marcha antes de entrar na curva e de iniciar 

o movimento do volante. 
2) Iniciar a curva com movimentos suaves e constantes no volante, acelerando gradativamente e respeitando a 

velocidade máxima permitida. Retornar o volante à posição inicial, com movimentos suaves, à medida que a 
curva for terminando. 

3) Uma curva deve ser feita movimentando-se o menos possível o volante, evitando movimentos bruscos e 
oscilação na direção. 
 

 Está correto o que se afirma em: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2 e 3, apenas. 

 
38. A fim de evitar desgaste físico e situações de perigo deve-se dedicar especial atenção na maneira de sentar e 

dirigir um veículo. 
 Leia as orientações abaixo. 

 
1) Dirija com os braços e pernas bem esticados, mas sem tensão. 
2) Apóie bem o corpo no assento e no encosto do banco num ângulo de 120°. 
3) Segure o volante com as duas mãos como os ponteiros de um relógio marcando 9 horas e 15 minutos. 
4) Coloque o cinto de segurança de maneira que a faixa inferior passe pela região do abdome e a faixa 

transversal, que deve vir sobre o ombro, passe sobre o peito e sobre o pescoço. 
5) Fique em posição que permita enxergar bem as informações do painel e verifique constantemente o 

funcionamento de sistemas importantes. 
6) Procure manter os calcanhares apoiados no assoalho do veículo e só apóie os pés nos pedais quando os 

estiver usando. 
 

 Estão corretos os itens: 
 

A) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
B) 2, 4, 5 e 6, apenas. 
C) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
D) 3, 5 e 6, apenas. 
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39. O tempo normal de reação vai aumentar transformando os riscos de trânsito em perigo no trânsito, se o condutor 
não estiver concentrado ou não puder se concentrar na direção. 

 São fatores que diminuem a concentração e retardam os reflexos: 
 

1) consumir bebidas alcoólicas ou drogas. 
2) ingerir alimentos muito pesados antes da viagem. 
3) dormir pouco ou dormir muito mal. 
4) ouvir aparelhos de som em volume que não permita ouvir os sons do próprio veículo e dos demais. 
5) usar celular ao dirigir, mesmo que com viva-voz. 
6) ter participado, recentemente, de discussões fortes com familiares ou no trabalho. 
7) usar medicamentos que modificam o comportamento. 
8) transportar, no interior do veículo, animais soltos ou objetos que possam se deslocar durante a viagem. 

 
 Atendem ao enunciado: 

 
A) todos os itens. 
B) apenas 7 dos itens. 
C) apenas 6 dos itens. 
D) apenas 5 dos itens. 

 
40. O sistema de iluminação de um veículo é fundamental tanto para o condutor enxergar bem o trajeto, como para ser 

visto por todos os outros usuários da via, garantindo a segurança no trânsito. 
 Relacione as colunas para identificar a conseqüência do problema: 

 
1) Luzes indicadoras de direção queimadas  

ou em mau funcionamento. 
2) Luzes de freio queimadas ou com mau  

funcionamento. 
3) Lanternas de posições queimadas ou com  

defeito, à noite ou em ambientes escuros. 
4) Faróis queimados, em mau estado de  

conservação ou desalinhados. 
 
 

 A relação correta se dá em: 
 
A) 1A – 2B – 3D – 4C. 
B) 1D – 2A – 3C – 4B. 
C) 1B – 2C – 3A – 4D. 
D) 1C – 2D – 3B – 4A. 
 
 

 

(A)  comprometem o reconhecimento do seu veículo 
pelos demais usuários da via. 

(B) impedem que outros motoristas compreendam sua 
manobra e isso pode causar acidente. 

(C) você executa o ato e ele não é sinalizado. Os 
outros veículos vão ter menos tempo e distância 
para frear com segurança. 

(D) reduzem a visibilidade panorâmica. 




