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MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
 

1. Qual das frases abaixo está escrita de forma errada? 
a) Ser aprovado é importante. 
b) Ele ama de verdade. 
c) Mais amor e menas confiança. 
d) Sua cólera era profunda. 

 

2. Qual das palavras abaixo é feminina? 
a) Conde. 
b) Dengue. 
c) Bebê. 
d) Machado. 

 

3. Em qual das alternativas a frase está corretamente 

escrita? 
a) O mindingo não depositou na cardeneta de 

poupansa.  
b) O mendigo não depositou na caderneta de 

poupança. 
c) O mindigo não depozitou na cardeneta de 

poupanssa. 
d) O mendingo não depozitou na carderneta de 

poupansa. 
 

4. Qual das palavras deveria ter sido escrita com CH e não 

com X? 
a) Trouxa. 
b) Baixela. 
c) Faixa. 
d) Enxarcar. 

 

5. O antônimo da palavra ADEPTO é: 
a) Partidário. 
b) Opositor. 
c) Seguidor. 
d) Conciliador. 

 

6. Qual o sinônimo de ADMITIR? 

a) Rejeitar. 
b) Aceitar. 
c) Repelir. 
d) Renegar. 

 

7. Qual das palavras abaixo é polissílaba? 

a) Escolaridade. 
b) Mercado. 
c) Minha. 
d) Só. 

 

8. Quantas sílabas têm a palavra PASSARINHO? 
a) Três. 
b) Quatro. 
c) Cinco. 
d) Seis. 

 

9. O plural da palavra LIMÃO é: 

a) Limãos. 
b) Limãoses. 
c) Limões. 
d) Limõs.  

 

10. Em qual das alternativas abaixo a divisão silábica está 
correta? 

a) Ac-ne. 
b) Exér-ci-to. 
c) Saú-de. 
d) Gue-rr-a. 

 
 
 
 
 
 

11. Para fazer um pudim, Fátima usa 2 latas de leite 

condensado, 1
2  litro de leite e meia dezena de ovos. 

Quanto se gasta nesse pudim, sendo que cada lata de 
leite condensado custa R$ 2,16, 1 litro de leite custa    

R$ 2,34 e 1 dúzia de ovos R$ 3,36? 
a) R$ 7,07. 
b) R$ 6,89. 
c) R$ 6,61. 
d) R$ 7,17. 

 

12. Rui colheu 2 centenas de laranja cravo, 9 dezenas de 

laranja pera e 5 dúzias de laranja lima e quer distribuí-
las igualmente entre 25 famílias. Quantas laranjas 
deverá doar para cada família? 
a) 18. 
b) 22. 
c) 16. 
d) 14. 

 

13. Se um bombom pesa 25 gramas, 100 bombons pesarão: 
a) 0,025 Kg. 
b) 0,250 Kg. 
c) 2,5 Kg. 
d) 25,000 Kg. 

 

14. Renata ganhou um livro com 160 páginas e já leu 92. Ela 

quer terminar a leitura em 4 dias, lendo o mesmo 
número de páginas em cada dia. Quantas páginas Renata 
lerá por dia? 
a) 17. 
b) 26. 
c) 14. 
d) 18. 

 

15. Uma sala tem 56 metros quadrados de parede. Rene já 

pintou 5
8  dessa área. Quantos metros quadrados de 

parede ele já pintou? 
a) 40 m². 
b) 35 m². 
c) 30 m². 
d) 45 m². 

 

16. A bacia Amazônica é formada:  
a) Pelo Rio Amazonas e seus afluentes que estão todos 

na margem direita. 
b) Pelo Rio Amazonas e seus afluentes que estão todos 

na margem esquerda.  
c) Pelo Rio Amazonas e seus afluentes, nas margens 

direita e esquerda. 
d) Pelo Rio Amazonas, que apenas quando desemboca 

no Rio São Francisco possui afluentes.  
 

17. São cidades do interior de São Paulo: 

a) Pombal e Patos. 
b) Limeira e Campos do Jordão. 
c) Timóteo e Teófilo Otoni. 
d) Anápolis e Goianésia. 

 

18. Sobre Tomé de Souza podemos afirmar que: 
a) Pacificou os índios com a ajuda dos padres Manoel 

de Nóbrega e José de Anchieta. 
b) Durante o seu governo os índios reagiram pela 

primeira vez contra os portugueses. 
c) Foi o fundador da Cidade do Rio de Janeiro. 
d) Foi o primeiro governador-geral do Brasil. 
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19. A Inconfidência Mineira surgiu em qual Cidade mineira? 
a) Contagem. 
b) Belo Horizonte. 
c) Vila Rica. 
d) Uberaba. 

 

20. Preencha a lacuna abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
A Cidade de __________ faz divisa com a Cidade 
de Cajamar. 

 
a) São Bernardo do Campo. 
b) Santana do Parnaíba. 
c) São Roque. 
d) Pedro de Toledo. 

 

21. Em vias arteriais que não houver placas de sinalização a 
velocidade máxima permitida será de: 
a) 30 km/h. 

b) 40 km/h. 
c) 60 km/h. 
d) 80 km/h. 

 

22. A pergunta: “Qual a sua localização?” é transmitida em 
radiocomunicação com o seguinte código: 
a) QRD. 
b) QRA. 
c) QRQ. 
d) QRU. 

 

23. Em radiocomunicação o código “QSY”, significa: 

a) Vou transmitir em outra freqüência ou canal. 
b) Quando será minha vez de transmitir. 
c) Recebi seu sinal de perigo. 
d) A caminho do local do acidente. 

 

24. O motor (quente) morre em marcha lenta. São causas 
possíveis, exceto: 
a) A mistura para a marcha rápida não está correta, 

refletindo na marcha lenta. 
b) O filtro de ar está entupido. 
c) O afogador não fica totalmente aberto. 

d) Há um injetor entupido no carburador. 
 

25. Infrações médias equivalem quantos pontos na carteira? 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 

 

26. O veículo dispõe de equipamentos e sistemas 

importantes para evitar situações de perigo que podem 
levar a acidentes. Não é um deles: 
a) Freios. 
b) Suspensão, sistema de direção, iluminação. 
c) Pneus. 
d) Air-bag. 

 

27. Assinale a alternativa correta. O uso de certos 
diminutivos na conversa com o munícipe, como “um 
minutinho” ou “dá uma ligadinha”: 
a) É elegante embora prejudique a clareza do diálogo. 
b) É deselegante e compromete a clareza do diálogo. 
c) É deselegante, embora ajude na clareza do diálogo. 

d) É elegante e auxilia a clareza do diálogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Analise as seguintes afirmações com relação a pneus 
murchos: 

I. Têm sua vida útil diminuída. 
II. Prejudicam a estabilidade. 
III. Aumentam o consumo de combustível. 
IV. Reduzem a aderência ao piso com água. 

 
Sobre essas afirmações pode-se dizer que: 
a) Todas estão corretas. 
b) Todas estão incorretas. 
c) Somente a afirmação III não está correta, pois 

consumo de combustível não tem ligação com o 
estado do pneu e sim do motor. 

d) Somente a afirmação IV não está correta, pois 
quanto mais murcho o pneu estiver melhor será sua 
aderência com o piso. 

 

29. Quando estamos conduzindo um veículo e observamos 

que o motor perde força, são algumas das causas 
possíveis, exceto: 
a) O carburador está desregulado ou entupido. 
b) O óleo do motor está baixo. 
c) As folgas das válvulas não estão corretas. 
d) A alimentação do combustível é insuficiente. 

 

30. Assinale a alternativa que apresenta uma posição de 

dirigir incorreta: 
a) Apóie bem o corpo no assento e no encosto do 

banco, o mais próximo possível de um ângulo de 90 
graus. 

b) Dirija com os braços esticados e as pernas 
ligeiramente dobradas, evitando tensões. 

c) Ajuste o encosto de cabeça de acordo com a altura 
dos ocupantes do veículo, de preferência na altura 
dos olhos. 

d) Utilize calçados que fiquem bem fixos a seus pés, 
para poder acionar os pedais rapidamente e com 
segurança. 

 

31. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 

 
a) Balança. 
b) Alfândega. 
c) Via sem saída. 
d) Nada, pois não é uma placa de sinalização oficial. 

 

32. Em rodovias que não houver placas de sinalização, a 

velocidade máxima permitida para automóveis e 
camionetas será de: 
a) 70 km/h. 
b) 80 km/h. 
c) 90 km/h. 
d) 110 km/h. 

 

33. A pergunta: “Qual o seu destino?” é transmitida em 
radiocomunicação com o seguinte código: 
a) QSU. 
b) QTS. 

c) QTI. 
d) QSN. 

 

34. São consideradas infrações leves, exceto: 
a) Buzinar em locais e horários proibidos pela 

sinalização. 
b) Ultrapassar sem autorização, veículo que integre o 

cortejo ou desfile. 
c) Dirigir sem atenção. 
d) Dirigir com o braço do lado de fora do veículo. 
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35. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 

 
 

a) Curva acentuada. 
b) Pista sinuosa  à direita. 
c) Curva em "S" à direita. 
d) Desvio a direita. 

 

36. Conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas 

do veículo, salvo em casos autorizados é uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

37. Qual é a cor de fundo da placa de sinalização de 
“Produtos Perigosos” referente a “gases não tóxicos e 
não inflamáveis”? 
a) Laranja. 
b) Amarelo. 

c) Verde. 
d) Vermelho. 

 

38. Dirigir com farol desregulado, atrapalhando outros 
motoristas gera um multa de: 
a) 180 ufirs. 
b) 120 ufirs. 
c) 80 ufirs. 
d) 50 ufirs. 

 

39. Nenhum veículo automotor, elétrico, reboque e semi-

reboque poderá sair de fábrica, ser licenciado e transitar 
nas vias abertas à circulação, sem estar equipado com 
extintor de incêndio, do tipo e capacidade correta. No 
caso de automóvel, camioneta, caminhonete, e caminhão 
com capacidade de carga útil até seis toneladas, deverá 
estar equipado com:  
a) Um extintor de incêndio, com carga de pó químico 

seco ou de gás carbônico, de um quilograma. 
b) Um extintor de incêndio, com carga de pó químico 

seco ou de gás carbônico, de dois quilogramas. 
c) Um extintor de incêndio, com carga de pó químico 

seco ou de gás carbônico, de quatro quilogramas. 
d) Um extintor de incêndio, com carga de pó químico 

de oito quilogramas, ou dois extintores de incêndio 
com carga de gás carbônico de seis quilogramas 
cada. 

 

40. Os pneus têm funções importantes para o veículo. São 

elas, exceto:  
a) Impulsionar. 
b) Frear. 
c) Reduzir impactos com o solo. 
d) Manter a dirigibilidade do veículo. 

 

41. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 

 
a) Ponte estreita. 
b) Entrada e saída de veículos. 
c) Inicio de pista dupla. 
d) Mão dupla adiante. 

 

42. Jogar lixo pela janela do veículo é uma infração: 

a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

43. A figura abaixo representa que tipo de placa de 
sinalização? 

 
 

a) Auxiliares. 

b) Advertência. 
c) Educativa. 
d) Circulação. 

 

44. Em radiocomunicação o código “QUD”, significa: 
a) Sairei por tempo indeterminado. 
b) Recebi seu sinal de urgência. 
c) Horas. 
d) Quem está chamando? 

 

45. Qual a categoria de CNH para condutores de veículos 

articulados com reboque ou semi-reboque, cujo peso 
ultrapasse 6 toneladas ou cuja lotação ultrapasse 8 
lugares, excluindo-se o motorista? 
a) E. 
b) D. 
c) C. 
d) B. 

 

46. O uso de gírias na conversa com o munícipe: 
a) Só pode ser usada quando soar natural. 
b) Compromete a imagem profissional. 
c) Serve para descontrair uma conversa tensa. 

d) Torna a conversa mais agradável. 
 

47. Quando se tenta dar a partida, o motor gira lentamente, 
mas não pega.  São soluções possíveis, exceto: 
a) Carregar a bateria e se estiver com defeito trocar. 
b) Limpar a ligação do cabo terra. Se estiver 

danificado, trocar. 
c) Examinar o motor de arranque. 
d) Colocar combustível. 

 

48. São os itens envolvidos no alinhamento:  

a) Convergência e divergência. 
b) Cáster e câmber. 
c) Convergência, divergência e cáster. 
d) Convergência, divergência, cáster e câmber. 

 

49. Conduzir o carro sobre calçadas, passarelas, ciclovias, 
gramados ou jardins públicos é uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

50. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 

 
 

a) Dê a preferência. 
b) Veículo quebrado. 
c) Cruzamento. 
d) Rotatória. 

 




