
PROVA DE MOTORISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1)  É  proibido  dirigir  o  veículo,  art.  252,  II, 
CTB,  transportando  pessoas,  animais  ou 
volume a sua esquerda ou entre os braços e 
pernas. Qual a penalidade?

a) multa e infração leve – 3 pontos;
b) multa e infração grave – 5 pontos;
c) multa e infração média – 4 pontos;
d) multa e infração gravíssima – 7 pontos;
e) não é considerado infração de trânsito.

2)  Dirigir  veículo,  em  via  pública,  sem  a 
devida permissão para dirigir  ou habilitação 
ou,  ainda,  se  cassado  o  direito  de  dirigir, 
gerando perigo de dano: art. 309, CTB. Qual 
é a pena?

a) detenção, de dois meses;
b) detenção, de dois anos;
c) detenção, de três meses;
d) detenção, de um ano;
e)  detenção,  de  seis  meses  a  um  ano  ou 
multa.

3)  O  sinal  luminoso  com  uma  luz  amarela 
intermitente indica:

a) trânsito livre;
b) trânsito impedido;
c) advertência;
d) trânsito parado;
e) siga em frente.

4) DNER, DER, DETRAN são siglas de:

a) órgãos executivos do sistema nacional de 
trânsito;
b) órgãos normativos do sistema nacional de 
trânsito;
c)  órgãos  mistos  da  administração  de 
trânsito;
d)  órgãos  executivos  e  normativos  do 
sistema nacional de trânsito;
e) órgãos fiscalizador  da administração de 

trânsito.

5) Conduzir veículo automotor em via pública 
em  estado  de  embriaguez,  constitui  crime 
cuja a pena é de: Art. 306 CTB.

a) detenção de seis meses a três anos;
b) detenção de um a quatro anos;
c) reclusão de seis meses a três anos;
d) detenção de dois a cinco anos;
e) reclusão de um a quatro anos.

6) Quando veículos, transitando por direções 
que se cruzem, aproximarem-se de local não 
sinalizado, a preferência de passagem será 
daquele que:

a) chegar primeiro ao cruzamento;
b) vier da direita;
c) vier da esquerda;
d) vier mais rápido;
e) chegar com o veículo maior.

7) Parar o veículo sobre a faixa de pedestre 
na  mudança  do  sinal  luminoso;  Qual  a 
infração e penalidade? Art. 183 CTB.

a) multa e infração grave- 5 pontos;
b) multa e infração leve – 3 pontos;
c) multa e infração média – 4 pontos;
d) multa e infração gravíssima – 7 pontos;
e) multa e suspensão do direito de dirigir.

8) Ultrapassar veículo em fila,  em razão do 
sinal  luminoso,  cancela,  bloqueio  viário 
parcial  ou  qualquer  outro  obstáculo,  com 
exceção  dos  veículos  não  motorizados  Art. 
211 CTB. Qual a infração e penalidade?

a) multa e infração gravíssima – 7 pontos;
b) multa e infração leve – 3 pontos;
c) multa e infração média – 4 pontos;
d) multa e infração grave – 5 pontos;
e) multa e suspensão do direito de dirigir por 
três meses.

9)  Nas  vias  locais  em  que  não  haja 
sinalização específica  a  velocidade máxima 
fica limitada a:
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a) 40 Km/h;
b) 20 Km/h;
c) 50 Km/h;
d) 60 Km/h;
e) 30 Km/h.

10)  Em pontes,  viadutos ou túneis,  quando 
houver  uma  única  pista,  é  proibido  aos 
condutores de veículos:

a) utilizar o limpador de pára-brisa;
b) ultrapassar outro veículo;
c) transitar em velocidade segura;
d) usar luz baixa;
e) reduzir a velocidade.

11)  O  sinal  luminoso  mudou  de  vermelho 
para  verde,  e  ainda  há  pedestre 
atravessando  a  faixa.  O  motorista,  em 
relação aos pedestres, deve agir do seguinte 
modo:

a) avançar aos poucos;
b) buzinar para que se apressem;
c) avançar ignorando-os;
d) sair do veículo e aguardar;
e) esperar que concluam o percurso.

12) O sinal luminoso está vermelho, porém o 
guarda  de  trânsito  manda  avançar.  O 
motorista deve:

a) obedecer ao guarda;
b) obedecer a sinalização;
c) esperar a mudança do sinal;
d) estacionar no acostamento;
e)  sair  do  veículo  e  ir  conversar  com  o 
guarda.

13)  O  apito  do  guarda  de  trânsito, 
caracterizado por um silvo breve, determina 
ao condutor que:

a) diminua a marcha;
b) acenda a lanterna;
c) siga com atenção;
d) pare o veículo;
e) use a buzina.

14)  Diante  das escolas,  hospitais,  estações 
de embarque, logradouros estreitos ou onde 
haja grande movimentação de pedestres,  o 
motorista  deverá  adotar  o  seguinte 
procedimento:

a) reduzir a velocidade a 10 Km/h;
b) aproximar-se, do lado direito de sua faixa 
de rolamento;
c)  aproximar-se  do  lado  esquerdo  de  sua 
faixa de rolamento;
d) transitar em velocidade compatível com a 
segurança;
e)  transitar  sinalizando  com  o  pisca  alerta 
ligado.

15)  Os  sinais  de  trânsito,  destinados 
exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito 
dos veículos e pedestres nas vias públicas, é 
feito, dentre outros, por meio de:

a)  marcas  viárias,  folhetos,  placas  e  “out-
doors”;
b) apitos, gestos, “out-doors” e folhetos;
c) sons, “out-doors”, luzes e gestos;
d) sons, placas, folhetos e gestos;
e) placas, luzes, apitos e gestos.

16) Detenção de 2 a 4 anos, suspensão ou 
proibição  de  se  obter  a  permissão  ou 
habilitação para dirigir  veículo automotor se 
refere a que infração? Art. 302 CTB.

a) afastar o condutor do veículo do local do 
acidente para fugir a
responsabilidade penal  ou a que lhe possa 
ser atribuída;
b) se o condutor não estiver em condições, 
no seu estado físico
ou psíquico, de dirigir;
c)  praticar  homicídio culposo na direção de 
veículo automor;
d)  se  o  condutor  estiver  fugindo  a 
responsabilidade de avanço de
sinal em via urbana;
e) praticar disputa com veículo em velocidade 
em via pública.
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17)  Quando  não  houver  sinalização  em 
contrário, os veículos devem sempre circular 
pelo:

a) lado direito da via;
b) lado esquerdo da via;
c) lado que fluir melhor;
d) pelo acostamento;
e) pela vias secundárias.

18) Dirigir veículo, Art 162 CTB, sem possuir 
Carteira  Nacional  de  Habilitação  ou 
permissão  para  dirigir.  Qual  a  infração, 
penalidade e medida administrativa?

a)  infração  grave,  multa  (  três  vezes  )  e 
remoção do veículo – 5 pontos;
b)  infração  leve,  multa  (  cinco  vezes  )  e 
remoção do veículo – 3 pontos;
c) infração gravíssima, multa (três vezes ) e 
apreensão do veículo – 7 pontos;
d)  infração  média,  multa  (  três  vezes  )  e 
remoção do veículo- 4 pontos;
e)  infração  grave,  multa,  apreensão  do 
veículo e detenção três meses.

19)  Se  o  seu  carro  apresentar 
superaquecimento  por  falta  d’água  no 
radiador, você:

a) continua com a própria marcha até achar 
um posto de gasolina;
b) continua em marcha lenta até achar uma 
oficina;
c)  estaciona  o  carro,  abre  a  tampa  do 
radiador e completa o nível com água limpa;
d) estaciona o carro e desliga o motor para 
que o mesmo esfrie e posteriormente repõe 
nível d’água;
e) estaciona o carro, deixando o motor ligado 
e joga água na parte externa do
radiador.

20) A bomba d’água serve:

a)  para  refrigerar  externamente  o  motor  e 
manter o sistema de ar;
b)  para  girar  a  correia  e  condicionar  o  ar 
condicionado central;

c)  para  girar  internamente  o  veículo  e 
diminuir o consumo de combustível;
d)  para  manter  o  sistema  ar  condicionado 
central do veículo;
e) para impulsionar a água pelas camisas do 
bloco  de  cilindros  afim  de  refrigerar  as 
mesmas.

21)  Qual  a  maneira  mais  eficiente  para  se 
livrar dos motoristas que andam colados no 
pára-choque traseiro do seu veículo?

a) subir com o veículo na calçada;
b) dar uma freada para assustá-lo;
c)  reduzir  a  velocidade  para  forçá-lo  a 
ultrapassar;
d)  aumentar  a  velocidade para  aumentar  a 
distância de segurança;
e) buzinar e seguir normalmente. Quem deve 
tomar cuidado é ele.

22)  O  uso  do  cinto  de  segurança  é 
recomendado, pois ajuda a evitar:

a) ferimentos graves;
b) atropelamentos;
c) choques de viaturas;
d) acidentes;
e) direção agressiva.

23) Dirigindo a noite, ao ser ofuscado pelos 
faróis de outro veículo que vem em sentido 
contrário, até que sua visão volte ao normal o 
motorista deve:

a) dirigir-se para o acostamento;
b) ligar o farol alto;
c) reduzir a velocidade;
d) acionar a buzina;
e) ligar o pisca-alerta.

24) A importância da direção defensiva está 
em:

a)  permitir  que  o  condutor  se  antecipe  a 
qualquer acontecimento no trânsito evitando 
a ocorrência de acidentes;
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b)  permitir  que o  motorista  dirija  com mais 
rapidez;
c)  permitir  que  o  condutor  dirija  com  mais 
rapidez, evitando atrasos;
d) permitir  que o condutor evite os policiais 
de trânsito;
e)  permitir  que  o  condutor  não  pague  o 
pedágio.

25)  Qual  dos  sinais  vitais  é  de  difícil 
verificação em primeiros socorros?

a) pulso;
b) respiração;
c) pressão arterial;
d) temperatura;
e) sensibilidade.

26) O ferimento leve é caracterizado por:

a) entorses e luxações;
b) pequenas escoriações;
c) perda de sensibilidade;
d) sangramento abundante;
e)  contração  da  pupila  e  ausência  de 
movimentos.

27)  O  objetivo  de  quem  presta  o  primeiro 
socorro é:

a) de sinalizar o local e chamar alguém para 
socorrer as vítimas;
b) de proteger a vida do acidentado e reduzir 
seu sofrimento até a chegada do socorro;
c) de chamar o policial e aguardar a chegada 
de socorro;
d) de fazer o papel do médico e aguardar a 
chegada da polícia;
e) de solucionar, resolvendo o problema do 
acidentado.

28) Existem duas espécies de refrigeração:

a) a água e a gasolina;
b) a água e a ar;
c) a óleo e a água;
d) a óleo e a gasolina;
e) a ar e a gasolina.

29) Uma bateria com três vasos possui:

a) 6 volts;
b)  8 volts;
c) 10 volts;
d) 12 volts;
e) 14 volts.

30)  Descobre-se  o  superaquecimento  do 
motor:

a) pelo carburador;
b) pelo sistema de amperagem;
c) pela bateria;
d) pelo termômetro;
e) pelo controle de combustível.

CONHECIMENTOS GERAIS

Monteiro Lobato é um dos grandes escritores 
brasileiros,  sua  habilidade  em  recontar  e 
adaptar as fábulas da antiguidade ultrapassa 
gerações  e  idades.  Leia  com  atenção  a 
fábula a seguir. 

Texto

O CARREIRO E O PAPAGAIO

Vinha  um  carreiro  à  frente  dos  bois, 
cantarolando pela estrada sem fim. Estrada 
de lama.
Em certo ponto o carro atolou.
O  pobre  homem  aguilhoa  os  bois,  dá 
pancadas, grita; nada consegue e põe-se a 
lamentar a sorte.
-  Desgraçado  que  sou!  Que  fazer  agora, 
sozinho  neste  deserto?  Se  ao  menos  São 
Benedito tivesse dó de mim e me ajudasse ...
Um  papagaio  escondido  entre  as  folhas 
condoeu-se dele e, imitando a voz de santo, 
começou a falar:
- Os céus te ouviram, amigo, e Benedito em 
pessoa aqui está para o ajutório que pedes. 
O carreiro, num assombro , exclama:
- Obrigado, meu santo! Mas onde estás que 
não te vejo?
-  Ao  teu  lado.  Não  me  vês  porque  sou 
invisível.  Mas,  vamos,  faze  o  que  mando. 
Toma da enxada e cava aqui. Isso. Agora a 
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mesma coisa do outro lado. Isso. Agora vais 
cortar  uns  ramos  e  estivar  o  sulco  aberto. 
Isso. Agora vais aguilhoar os bois.
O carreiro fez tudo como o papagaio mandou 
e  com  grande  alegria  viu  desatolar-se  o 
carro.
-  Obrigado,  meu  santo!  –  exclamou ele  de 
mãos postas. Nunca me hei de esquecer do 
grande socorro prestado,  pois  que sem ele 
eu ficaria aqui toda a vida. 
O  papagaio  achou  muita  graça  na 
ingenuidade do homem e papagueou, como 
despedida, um velho rifão popular:
Ajuda-te que o céu te ajudará. 

Monteiro  Lobato.  Fábulas.  São  Paulo, 
Brasiliense, s/d. 

31)  Em  relação  ao  enredo  dessa  fábula, 
aponte a alternativa  que não está coerente 
com o contexto:

a)  o  papagaio,  bicho  esperto  e  engraçado, 
oculta-se para acudir o ingênuo condutor do 
carro de bois.
b) o santo se escondia porque, na verdade, 
não era nenhum santo; antes queria provar a 
moral da história.
c)  o  milagre  consistia  em  fazer  o  carreiro 
trabalhar com inteligência, coisa que sozinho 
não conseguiria. 
d)  após  obedecer  as   ordens  do  santo,  o 
carreiro agradece e não percebe que quem 
trabalhou foi ele. 
e) o carreiro era um homem desprovido de 
fé, um tipo bobo-alegre que fraquejava frente 
às dificuldades surgidas.

32) No parágrafo:

"Um  papagaio  escondido  entre  as  folhas 
condoeu-se dele e,  imitando a voz de santo, 
começou a falar:”

O  que  você  entende  na  expressão 
sublinhada?

a)  que  o  papagaio  utilizou  o  nível  de  fala 
coloquial para não assustar o carreiro.

b)  que  o  papagaio  utilizou  o  nível  de  fala 
coloquial porque teve dó do carreiro. 
c) que o papagaio utilizou o nível de fala culta 
pois isto lhe dava um aspecto de seriedade.
d)  que  o  papagaio  utilizou  o  nível  de  fala 
culta para zombar do carreiro. 
e)  que  o  papagaio  utilizou  o  nível  de  fala 
culta para fazer medo ao carreiro. 

33) Em: “ em certo ponto o carro  atolou .” e 
“Ajuda-te que o céu te ajudará.”
As  formas  verbais  sublinhadas  estão  no 
modo indicativo , nos tempos:

a) pretérito perfeito e futuro do presente.
b) pretérito imperfeito e presente.
c) presente e futuro do pretérito.
d)  pretérito  mais  que  perfeito  e  futuro  do 
pretérito.
e) pretérito imperfeito e futuro do presente.

34)  Atente  para  as  significações  abaixo  e 
marque a alternativa correspondente:

I.  cutucar  um  animal  com  vara  de  ferrão 
agudo na ponta;
II. auxílio, ajuda;
III.  cobrir  com ramos  e  paus  os  sulcos  da 
estrada.
IV. ficar preso na lama ou na areia. 

I. II. III. IV.
a) aguilhoar, condoer-se, rifão, atolar;
b) desatolar, aguilhoar estivar, sulcar;
c) lamentar, gritar, ajutório, condoer-se;
d) aguilhoar, ajutório, estivar, atolar;
e) aguilhoar, ajutório, estivar, esconder-se.

35) “Que fazer agora, sozinho neste deserto? 
Se  ao  menos  São  Benedito  tivesse  dó  de 
mim e me ajudasse...”

As  palavras  em  destaque  são, 
respectivamente:

a)  advérbio  de  intensidade  -  pronome 
pessoal reto tônico;
b)  advérbio  de  tempo  -  pronome  pessoal 
oblíquo tônico ;
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c)  advérbio  de  tempo  -  pronome  pessoal 
oblíquo átono;
d) advérbio de modo - pronome pessoal de 
tratamento;
e)  advérbio  de  lugar  -  pronome  pessoal 
oblíquo tônico.

36)  Qual  é  o  resultado da expressão:  (24+ 
35) – (72 : 9) + (0,5 x 51) – 6,5?

a) 70;
b) 76,5;
c) 40;
d) 76;
e) 50.

37) Se distribuirmos 193 lápis igualmente em 
11 estojos, quantos lápis serão colocados em 
cada estojo?

a) 96 lápis em cada um;
b) exatamente 18 lápis em cada um;
c) 17,5 lápis em cada um;
d) 17 lápis em cada um;
e) mais de 10 lápis e menos de 20 lápis em 
cada um.

38)  No  orçamento  da  prefeitura  de  uma 
cidade, 1/20 das verbas vai ser destinada à 
Secretaria de Educação e 1/25 à Secretaria 
de saúde.  Qual  desses setores vai  receber 
mais verbas?

a) o setor da Secretaria de Saúde;
b) ambas receberão verbas iguais;
c) a Secretaria de educação receberá menos 
que  a Secretaria de Saúde;
d) o setor da Secretaria de Educação;
e) a Secretaria de Saúde receberá o dobro 
da Secretaria de Educação.

39)  1/11  do  salário  de  Marta  é  gasto  no 
aluguel;  2/11  na  condução  e  o  restante  é 
gasto com alimentação e lazer.  Que fração 
do salário é gasta em alimentação e lazer?

a) 8/11;
b) 4/11;

c) 11/8;
d) 11/4;
e) 3/11.

40) Dados os números: 7,1 –  37,501 – 49,07 
– 80,8, qual é a soma dos números inteiros 
mais próximos deles?

a) 170;
b) 175;
c) 174;
d) 138;
e) 136.
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