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CARGO: MOTORISTA 
 
1 – A Carteira Nacional de Habilitação permite a quem a possuir, o direito de dirigir: 
A) Qualquer tipo de veículo, apenas na localidade onde foi emitida. 
B) Veículos automotores, para os quais foi habilitado, em todo território nacional. 
C) Qualquer tipo de veículo automotor. 
D) Veículos automotores, para os quais foi habilitado, apenas na localidade onde foi 

emitida. 
 
2 – O condutor que utilizar veículo de carga para transportar pessoas na carroceria, sem 
permissão da autoridade competente sobre a via, estará cometendo infração de 
natureza: 
A) Leve. 
B) Grave. 
C) Média. 
D) Gravíssima.  
 
3 – Os veículos destinados à condução coletiva de escolares, somente, poderão circular 
nas vias com autorização emitida pelo: 
A) Órgão e entidade executivos de trânsito do Município. 
B) Órgão e entidade executivos de trânsito do Estado e do Distrito Federal. 
C) Órgão e entidade executivos rodoviários do Estado e do Distrito Federal. 
D) Órgão máximo executivo de trânsito da União. 
 
4 – Segundo o Código de Trânsito Brasileiro a identificação externa de um veículo de 
duas rodas é feito por meio: 
A) Do registro de propriedade do veículo. 
B) Do número do motor. 
C) Das placas dianteira e traseira com caracteres iguais as do registro do veículo. 
D) Da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. 
 
5 – Automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, reboque ou            
semi-reboque, é a classificação dos veículos quanto a: 
A) Espécie. 
B) Categoria. 
C) Carga. 
D) Tração. 
 
06 – As placas que oferecem aos condutores informações úteis na escolha de um trajeto 
são chamadas de: 
A) Advertência. 
B) Luminosas. 
C) Indicação. 
D) Especiais. 
 
07 – Numa via cujas faixas de tráfego sejam separadas por linhas brancas, podemos 
dizer que: 
A) É uma via de mão única. 
B) É uma via de mão dupla. 
C) É uma estrada. 
D) É uma ciclovia. 
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08 – Aplicando a regra de preferência no desenho abaixo podemos dizer que: 

 

 

 

 

 

 

 

A) O veículo 1 tem a preferência sobre o veículo 2, mas não tem preferência sobre o 
veículo 4. 
B) O veículo 3 detém a preferência sobre os demais veículos porque é de maior porte. 
C) O veículo 4 tem a preferência sobre o veículo 3, mas não tem a preferência sobre o 
veículo 1. 
D) Não se pode falar de preferência em cruzamento sem sinalização. 
 
09 – Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias 
locais será: 
A) 30 Km/h. 
B) 20 Km/h. 
C) 50 Km/h. 
D) 40 Km/h. 
 
10 – Assinale a alternativa incorreta. Dirigir na defensiva é: 
A) Dirigir atento às ações imprevisíveis dos demais usuários. 
B) Dirigir impondo os seus direitos. 
C) Dirigir educado e seguro. 
D) Dirigir respeitando a legislação. 
 
11 – O condutor que, na direção do veículo, evita situações de acidentes ao trafegar 
com as devidas margens de segurança, estará fazendo uma “direção defensiva”: 
A) Corretiva. 
B) Avaliativa. 
C) Participativa. 
D) Preventiva. 
 
12 – O procedimento correto em um declive acentuado é: 
A) Utilizar o “ponto morto”. 
B) Utilizar a mesma marcha que seria necessária no caso de um aclive acentuado. 
C) Testar o acelerador e desengrenar o veículo. 
D) Desligar o motor do veículo. 
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13 – O estudo para aprimoramento dos veículos, a fim de torná-los mais confortáveis e 
seguros, denomina-se: 
A) Ergometria. 
B) Geometria. 
C) Ergonomia. 
D) Hipotermia. 
 
14 – O acidente que envolve apenas um veículo e que não se conhecem suas possíveis 
causas chama-se: 
A) Colisão misteriosa. 
B) Colisão em uma passagem de nível (via férrea). 
C) Colisão com animais. 
D) Atropelamento. 
 
15 – Não é correto adotar a seguinte conduta para imobilização em caso de fratura: 
A) Antes de imobilizar, puxar o membro colocando-o na posição natural. 
B) Aplicar panos limpos sobre as fraturas expostas. 
C) Manter a vítima deitada. 
D) O comprimento de uma tala deverá ser suficiente para imobilizar, também, a 
articulação. 
 
16 – Não sendo possível a chegada imediata do resgate, o cuidado indicado na 
presença de sangramento abundante é: 
A) Dar bastante líquido para a pessoa ir tomando. 
B) Fazer compressão no local do sangramento. 
C) Jogar bastante água oxigenada para coagular e limpar o ferimento. 
D) Deixar o sangramento parar sozinho. 
 
17 – O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o: 
A) Odômetro. 
B) Tacógrafo. 
C) Velocímetro. 
D) Manômetro. 
 
18 – A função da caixa de câmbio é: 
A) Aumentar ou diminuir a força ou a velocidade do veículo. 
B) Aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. 
C) Diminuir o atrito dos pneus nas curvas. 
D) Diminuir o desgaste da embreagem. 
 
19 – Poluentes são elementos: 
A) Inofensivos em qualquer concentração. 
B) Que se concentram nos tecidos humanos. 
C) Que melhoram o meio ambiente. 
D) Que causam poluição. 
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20 – O controle de emissão de gases e de ruídos previsto no Código de Trânsito 
Brasileiro é: 
A) Uma medida não necessária. 
B) Necessário para veículos de fabricação nacional, apenas. 
C) Necessário para caminhões e ônibus, apenas. 
D) Importante para promover melhor qualidade de vida e garantir segurança do veículo. 
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