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OPERADOR DE MÁQUINAS 

01. É considerada uma Infração Gravíssima: 
a) Dirigir com a Carteira ou a permissão cassada ou suspensa. 
b) Não sinalizar mudança de direção ou de faixa. 
c) Deixar de guardar distância segura, lateral ou frontal, de outro 

veículo.  
d) Transitar, além do necessário para a ultrapassagem, pela 

contramão em via de duas mãos. 

02. A placa de regulamentação abaixo indica: 

a) Velocidade máxima permitida. 
b) Carga máxima permitida. 
c) Comprimento máximo permitido. 
d) Velocidade mínima permitida. 

03. É proibido ao motorista estacionar o veículo nas esquinas: 
a) A menos de 5 (cinco) metros do bordo do alinhamento da via 

transversal. 
b) A menos de 6 (seis) metros do bordo do alinhamento da via 

transversal. 
c) A menos de 7 (sete) metros do bordo do alinhamento da via 

transversal. 
d) A menos de 8 (oito) metros do bordo do alinhamento da via 

transversal. 

04. É considera uma “Infração Grave”: 
a) Seguir ambulância, carro de Bombeiros ou de polícia quando estes 

estiverem com a sirene ligada. 
b) Dirigir ou transportar em moto passageiro sem capacete ou 

vestimenta adequada, a ser regulamentada pelo órgão competente. 
c) Deixar de dar passagem pela esquerda quando isso for solicitado 

por outro veículo. 
d) Parar o veículo por falta de combustível. 

05. Art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. O trânsito de veículos nas vias 
terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, exceto: 
a) Circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as 

exceções devidamente sinalizadas. 
b) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se 

aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de 
passagem, no caso de rotatória, aquele que estiver entrando nela. 

c) O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal 
entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo 
da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as 
condições do local, da circulação, do veículo e as condições 
climáticas. 

d) Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de 
circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao 
deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando 
não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, 
destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de 
maior velocidade. 

06. É considerada uma Infração Média: 
a) Dirigir sem os documentos de porte obrigatórios. 
b) Deixar de manter a distância lateral de 1,50m ao passar ou 

ultrapassar bicicleta. 
c) Usar buzina sob qualquer pretexto e de forma prolongada no 

período entre as 22 h e às 6 h. 
d) Dirigir sem atenção.  

07. Não é considera uma Infração Média: 
a) Dirigir com o braço do lado de fora do veículo. 
b) Dirigir com fones nos ouvidos conectados ao som ou ao celular. 
c) Usar luz alta em vias com iluminação pública.  
d) Transitar ao lado de outro veículo, prejudicando a fluidez do 

trânsito. 

08. Assinale a alternativa correta. A placa de regulamentação abaixo indica: 

a) Proibido trânsito de veículos automotores.  
b) Veículos lentos. Use faixa da direita. 
c) Proibido ultrapassar. 
d) Veículo quebrado na pista. 

09. Rafael está dirigindo seu veículo e observa que a luz de advertência no 
painel acende. A leitura do manômetro cai de repente quando o carro 
está em movimento. O que deve estar acontecendo? 
a) O nível de óleo está muito baixo. 
b) A pressão do óleo está alta. 
c) O nível de óleo está muito alto. 
d) Nada de importante, só problema de fiação (contato). Rafael não 

deve se preocupar e continuar a dirigir. 

10. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Implica 
pena de: 
a) Detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
b) Detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
c) Detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
d) Detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 

11. Infrações que acarretam 4 pontos na carteira e multa de 80 Ufirs, são as: 
a) Infrações Leves. 
b) Infrações Médias. 
c) Infrações Grave. 
d) Infrações Gravíssimas. 

12. Transportar crianças menores de 7 anos, fazer malabarismo ou trafegar 
em moto com faróis apagados. Acarretará: 
a) Suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de 

Habilitação. 
a) Remoção do veículo. 
b) Multa de 540 UFIRs. 
c) Retenção do veículo, suspensão do direito de dirigir e recolhimento 

da Carteira. 

13. A Permissão para Dirigir ou a Carteira Nacional de Habilitação dá direito 
ao condutor dirigir: 
a) Veículos automotores para os quais foi habilitado, em todo o 

Município em que foi emitida.  
b) Veículos automotores para os quais foi habilitado, em todo o 

Estado em que foi emitida.  
c) Veículos automotores para os quais foi habilitado, em todo o 

território nacional.  
d) Veículos automotores para os quais foi habilitado, em todos os 

países da América Latina (MERCOSUL). 

14. O veículo dispõe de equipamentos e sistemas importantes para evitar 
situações de perigo que podem levar a acidentes. Outros equipamentos 
são destinados a diminuir os impactos causados em caso de acidente, 
como, exceto: 
a) Cinto de segurança. 
b) Suspensão. 
c) Air-bag. 
d) Carroçaria. 

15. Assinale a alternativa incorreta. Os veículos classificam-se quanto à 
tração em: 
a) Tração humana. 
b) Automotor. 
c) Elétrico.  
d) Reboque ou semi-reboque.  

16. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de 

transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou 
desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, 
dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à 
segurança dos pedestres. 

b) O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo 
sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em 
aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas 
pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando 
houver sinalização permitindo a ultrapassagem. 

c) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar 
ultrapassagem. 

d) Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento 
lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e 
com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção 
de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. 
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17. Quando se gira a chave da ignição, o motor de arranque “geme”, mas 
não faz o carro pegar. Não é considerada uma solução possível: 
a) Carregue a bateria. Se tiver com defeito, troque-a. 
b) Troque o interruptor da ignição. 
c) Examine a cremalheira do volante para ver se está gasta. Se 

necessário, troque-a. 
d) Examine o pinhão do motor de arranque. Se tiver com defeito, 

troque-o. 

18. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações, 
exceto: 
a) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz 

baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de 
iluminação pública. 

b) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao 
cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. 

c) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto 
período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só 
poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo 
que segue à frente ou para indicar a existência de risco à 
segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. 

d) Independente do horário, em circulação, o condutor manterá acesa 
a luz de placa. 

19. Qual a idade mínima para se habilitar na categoria "D"? 
a) 18 anos. 
b) 19 anos. 
c) 20 anos. 
d) 21 anos. 

20. Os sinais de trânsito classificam-se, exceto em: 
a) Gestos do agente de trânsito e do condutor. 
b) Sonoros. 
c) Verticais e horizontais. 
d) Ilação. 

21. Não é considerada uma Infração Grave: 
a) Deixar de prestar socorro a vitimas de acidente quando solicitado 

por autoridade policial. 
b) Dirigir com farol desregulado, atrapalhando outros motoristas. 
c) Conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas do 

veículo, salvo em casos autorizados. 
d) Conduzir veículo com placas ilegíveis, sem alguma das placas ou 

ainda, sem licenciamento. 

22. Assinale a alternativa incorreta. São circunstâncias que sempre agravam 
as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido 
a infração: 
a) Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. 
b) Com dano potencial para quatro ou mais pessoas ou com grande 

risco de grave dano patrimonial a terceiros. 
c) Sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. 
d) Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com 

o transporte de passageiros ou de carga. 

23. Dirigir com apenas uma das mãos só é permitido quando: 
a) O motorista for fazer sinais de braço ou mudar a marcha de 

câmbio. 
b) O motorista dirigir com a mão esquerda no volante. 
c) O motorista for percorrer distâncias curtas. 
d) É permito sempre, não há legislação que proíba. 

24. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para 
Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando 
perigo de dano. Pena de: 
a) Detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
b) Detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
c) Detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 

d) Detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de 
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

25. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário 
para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Os órgãos ou 
entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua 
estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de 
Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo: 
a) CONATRAN. 
b) CONTRAN. 
c) COTRAN. 
d) DENTRAN. 

26. Não é considerada uma Infração Gravíssima: 
a) Transitar em rodovias e vias de trânsito rápido em velocidade 

superior à máxima permitida em mais de 20%. 
b) Não usar ou permitir que o passageiro não use o cinto de 

segurança. 
c) Conduzir veículo com dispositivo anti-radar. 
d) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam na via pública ou os 

demais veículos. 

27. A placa de advertência abaixo indica: 

a) Buracos. 
b) Travessia de pedestres. 
c) Obras. 
d) Área rural. 

28. O Código de Trânsito Brasileiro foi instituído pela: 
a) LEI Nº 9.305, DE 23 DE OUTUBRO DE 1997. 
b) LEI Nº 5.903, DE 23 DE MAIO DE 1983. 
c) LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997. 
d) LEI Nº 9.053, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1983. 

29. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou 
a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de: 
a) Três meses a dois anos. 
b) De dois anos. 
c) Dois meses a cinco anos. 
d) Dois anos a cinco anos. 

30. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, 
disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade 
competente, desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou 
privada. Pena de: 
a) Detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 

b) Detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

c) Detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
d) Detenção, de seis meses a dois anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 

31. A placa de advertência abaixo indica: 

a) Homens trabalhando. 
b) Maquinaria agrícola. 
c) Proibido uso de máquinas. 
d) Tampando buracos. 

32. O candidato que vai se habilitar para a categoria "D" deverá realizar o 
exame de direção veicular em veículo: 
a) Que tenha, no mínimo, 20 (vinte) lugares, contando com o do 

condutor. 
b) Que tenha, no mínimo, 20 (vinte) lugares, sem contar com o do 

condutor. 
c) Que tenha, no mínimo, 18 (dezoito) lugares, contando com o do 

condutor. 
d) Que tenha, no mínimo, 18 (dezoito) lugares, sem contar com o do 

condutor. 

33. Os pneus têm funções importantes, são elas exceto: 
a) Amortecer impactos. 
b) Impulsionar. 
c) Frear. 
d) Manter a dirigibilidade do veículo. 

34. A placa de regulamentação abaixo indica que é proibido: 

a) Carregar e descarregar caminhões. 
b) Trânsito de veículos de cargas. 
c) Estacionar caminhões e carretas. 
d) Máquinas pesadas. 
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35. Quando o consumo de combustível é excessivo, são causas possíveis 
exceto: 
a) O sistema de alimentação apresenta vazamento. 
b) Os freios estão pegando e o atrito exige muito do motor. 
c) O afogador não retorna como deveria. 
d) A bateria está fraca.  

36. Assinale a alternativa em que a divisão silábica da palavra está escrita 
corretamente: 
a) Fisc-al. 
b) Bru-to. 
c) Pingu-im. 
d) So-rri-u. 

37. Complete as lacunas com os substantivos e assinale a alternativa 
correta: 
Gabriela touxe um ______ lindo e uma ______ divina.
a) Ramalhete - queijadinha. 
b) Ramalete – queijadinha. 
c) Ramalhete – quejadinha. 
d) Ramalete – quejadinha. 

38. Assinale a alternativa que possui o coletivo dos substantivos abaixo, 
respectivamente: 
Ilhas – abelhas – dez anos – ônibus 
a) Arquipélago – fauna – século - turma. 
b) Arquipélago – colméia – década – frota. 
c) Ilhetas – colméia – milênio – manada. 
d) Galeria – flora – década – caravana. 

39. Leia as frases abaixo e assinale a alternativa correta em relação às 
palavras sublinhadas: 

I- O Rei estava cansado. 
II- Carlinha comprou umas balas. 
III- O gatinho estava tomando leite. 
IV- O sabor daquele feijão estava delicioso. 

a) Em I, trata-se de artigo indefinido. 
b) Em II, trata-se de artigo definido. 
c) III e IV tratam de substantivos concretos. 
d) IV trata de adjetivo. 

40. Analise as frases abaixo em relação à concordância e assinale a 
alternativa correta: 

I- O canto dos pássaros é incrível. 
II- Os escritores compareceram à homenagem. 
III- Ela está muito feliz. 

a) I e II estão incorretas. 
b) Somente II está incorreta. 
c) Somente III está incorreta. 
d) Todas estão corretas. 

41. Assinale a alternativa que contém o antônimo da palavra “adorar”: 
a) Odiar. 
b) Acalmar. 
c) Amar. 
d) Estagnar. 

42. Rose foi ao supermercado e comprou 2 sacos de arroz por R$ 8,76 
cada, 6 litros de óleo por R$ 3,92 cada, 2 pacotes de pó de café a        
R$ 5,08 cada e 4 kg de feijão a R$ 3,72 o quilo. Pagou com 2 notas de         
R$ 50,00. Seu troco foi de: 
a) R$ 41,08. 
b) R$ 42,76. 
c) R$ 32,68. 
d) R$ 33,92. 

43. Bruna tem 13 anos e Júlia, sua mãe tem 26 anos a mais que ela. Sua 
avó, Clara tem o quádruplo da idade da neta Bruna e Inês a sua bisavó, 
tem o dobro da idade de Júlia. Quantos anos tem Bruna, Júlia, Clara e 
Inês juntas? 
a) 143. 
b) 138. 
c) 182. 
d) 169. 

44. Um automóvel percorre em 1 hora 120 km. Em quantas horas percorrerá 
1.080 km? 
a) 5 horas. 
b) 9 horas. 
c) 8 horas. 
d) 11 horas. 

45. Para fazer uma blusa, Joana gasta 
5
2

 do metro do tecido. Com 16 

metros do mesmo tecido, quantas blusas iguais as primeiras Joana fará? 
a) 4. 
b) 8. 
c) 20. 
d) 40. 

46. No númeral 1.962 o algarismo nove vale: 
a) 90 unidades. 
b) 90 dezenas. 
c) 90 centenas. 
d) 900 dezenas. 

47. Tenho uma xícara que comporta 48 mℓ de líquido. Se eu despejar 4,8 dℓ
de café nessa xícara: 
a) Sobra espaço para pôr mais café. 
b) Ela fica cheia, com a sua capacidade total ocupada, mas não vaza 

café para fora dela. 
c) Ela fica cheia, com a sua capacidade total ocupada, mas vaza café 

para fora dela. 
d) Ela fica com apenas metade de sua capacidade ocupada pelo café. 

48. O Presidente Lula deixará de despachar no Palácio do Planalto, que será 
reformado, e se mudará temporariamente para o Palácio do: 
a) Buriti. 
b) Itamarati. 
c) Catete. 
d) Bandeirantes. 

49. O órgão responsável pela preservação das florestas brasileiras é o:  
a) SESI. 
b) SENAI.  
c) IBAMA.  
d) INGD.  

50. Dilma Rousseff, braço direito do Presidente Lula, exerce o cargo de: 
a) Ministra da Fazenda.  
b) Ministra Chefe da Casa Civil. 
c) Ministra da Agricultura. 
d) Ministra do Turismo. 




