
MOTORISTA 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia a fábula abaixo e responda as questões de 01 a 05. 
 

O caracol e a pitanga 
 

     Há dois dias o caracol galgava lentamente o tronco da 
pitangueira, subindo e parando, parando e subindo. 
     Quarenta e oito horas de esforço tranqüilo, de caminhar 
quase filósofo. De repente, enquanto ele fazia mais um 
movimento para avançar, desceu pelo tronco, 
apressadamente, no seu passo fustigado e ágil, uma formiga-
maluca, dessas que vão e vêm mais rápidas que coelho em 
desenho animado. Parou um instantinho, olhou zombeteira o 
caracol e disse: “Volta, volta, velho! Que é que você vai fazer 
lá em cima? Não é tempo de pitanga”.     “Vou indo, vou indo” 
_ respondeu calmamente o caracol. __”quando eu chegar lá 
em cima vai ser tempo de pitanga”. 
 
Moral: No Brasil não há pressa! 
 

   (Fernandes, Millôr. 100 fábulas fabulosas.  
Rio de Janeiro: Record, 2003. [s.p.].) 

 
01. Quem são os personagens? 
 
(A) formiga e coelho 
(B) caracol e coelho 
(C) caracol e formiga 
(D) caracol, formiga e coelho 
 
02. De acordo com o texto, há quantos dias o caracol 
estava subindo na árvore? 
 
(A) Estava subindo há três dias 
(B) Estava subindo há dois dias 
(C) Estava subindo há uma semana 
(D) Estava subindo há quatro dias 
 
03. Quem ele encontrou, descendo pelo tronco 
apressadamente? 
 
(A) Um coelho 
(B) Uma formiga-maluca 
(C) Uma formiga saúva 
(D) Uma formiga-açucareira 
 
04. A que outro elemento, também de natureza ficcional, a 
formiga foi comparada nessa fábula? 
 
(A) a um coelho de circo 
(B) a um pássaro de desenho animado 
(C) a um coelho de desenho animado  
(D) a um esquilo de desenho animado 
 
05. O que a formiga pediu ao caracol? 
 
(A) Ela pediu que ele voltasse, porque ainda não era tempo de 
maçã. 
(B) Ela pediu que ele voltasse, porque ainda não era tempo de 
goiaba. 
(C) Ela pediu que ele voltasse, para irem pescar juntos. 
(D) Ela pediu que ele voltasse, porque ainda não era tempo de 
pitanga. 

 
Responda as questões 06 a 08. 
 
Que opção completa corretamente as frases abaixo? 
 

06. “A(s) ______________ do litoral norte contém flores 
belíssimas. 
Sinto dores horríveis na(s) __________.” 

 
(A) costa - costas 
(B) costas - costas 
(C) costas - costa 
(D) costa - costa 
 
07. “________ épocas em que não _______levantamentos; 
praticamente, não _______ dados atualizados na 
secretaria.” 
 
(A) Houveram – se fizeram - havia 
(B) Houve – se fez - tinha 
(C) Houve – se fez - havia 
(D) Houve – se fizeram – existiam 
 
08. “Horas após o acidente, foi ______, na praia, uma 
âncora _________ pendia uma longa corda.” 
 
(A) localizada – a que 
(B) localizada – de que 
(C) localizado / a que 
(D) localizado – de que 
 
09. Identifique o verbo da frase abaixo e em que tempo ele 
está:  
 
“Hoje levantei muito contente.” 
 
(A) Contente - pretérito 
(B) Contente - presente 
(C) Levantei - presente 
(D) Levantei – pretérito 
 
10. Está correta a grafia de todas as palavras na frase: 
 
(A) A dissuasão dos contraventores se faz pela exemplaridade 
das sanções, de modo que a cada delito corresponda uma 
justa punição. 
(B) Não constitui uma primasia dos animais a satisfação dos 
impulsos instintivos: também o homem regozija-se em atender 
a muitos deles. 
(C) É difícil atingir uma relação de complementaridade entre a 
premênsia dos instintos naturais e a força da razão. 
(D) As situações de impunidade inflingem sérios danos à 
organização das sociedades que tenham a pretensão da 
exemplaridade. 
 

MATEMÁTICA 
 
11. Luciano tem 2 dezenas de bolas de gude e Fernando 
tem 3 dúzias. Quantas bolas de gude Fernando tem a mais 
que Luciano? 
 
(A) 10 
(B) 16 
(C) 12 
(D) 14 
 
12. Descubra o dobro, o quádruplo e o quíntuplo de 312 
agulhas. 
 
O resultado correto é: 
 
(A) 630, 1.250 e 1.540 
(B) 450, 780 e 995. 
(C) 624, 1.248 e 1.560 
(D) 624, 936 e 1.248 
 






13. Fabíola usou 1.321 contas para fazer colares. Colocou 
47 contas em cada colar, e ainda sobraram 5 contas. 
Quantos colares Fabíola fez? 
 
(A) 31 
(B) 28 
(C) 24 
(D) 33 
 
14. Uma resma de papel tem 500 folhas. Uma papelaria 
comprou 120 resmas de papel. Quantas folhas a papelaria 
comprou? 
 
(A) 54.000 
(B) 62.000 
(C) 50.000 
(D) 60.000 
 
15. Num pacote de biscoito contendo 10 unidades, o peso 
líquido é de 49 gramas. Em 5 pacotes de biscoito teremos 
quantos gramas? 
 
(A) 490 
(B) 295 
(C) 245 
(D) 265 
 
16. Um fazendeiro tinha 256 bois. Comprou mais 174 bois 
e depois vendeu 89 deles. Com quantos bois esse 
fazendeiro ficou? 
 
(A) 320 
(B) 337 
(C) 430 
(D) 341 
 
17. Pedro completou 1.960 figurinhas em seu álbum. Esse 
número é composto por 
 
(A) 1 unidade de milhar, 9 dezenas e 6 unidades 
(B) 1 unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas 
(C) 1 unidade de milhar e 60 unidades 
(D) 1 unidade de milhar e 90 unidades 
 
18. Uma padaria preparou 612 pães que foram distribuídos 
igualmente em 18 cestas. Quantos pães foram colocados 
em cada cesta? 
 
(A) 42 
(B) 340 
(C) 34 
(D) 440 
 
19. Vera comprou para seu filho alguns materiais 
escolares, nos seguintes valores: caderno R$ 6,89, 
borracha R$ 0,60, lápis de cor R$ 12,00, e 3 canetas por R$ 
0,85 cada. Quanto Vera gastou? 
 
(A) 22,04 
(B) 20,34 
(C) 21,19 
(D) 19,75 
 
20. Um parque de diversões se instalou na cidade para 
mais uma temporada. O parque abrirá para o público às 10 
horas e ficará aberto por 9 horas e 40 minutos. A que 
horas o parque fechará? 
 
(A) 21h00 
(B) 19h40 
(C) 16h40 

(D) 20h40 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

21. Na manhã do dia 15 de maio de 2010, em pouco mais 
de duas horas, um incêndio destruiu milhares de 
espécimes da Coleção Científica de Serpentes, Aranhas e 
Escorpiões (Herpetológica e Aracnológica). 

(educacao.uol.com.br/atualidades/ult1685u459.jhtm) 
 

Esse incêndio ocorreu em qual Instituto: 
 

(A) Instituto Ecológico e de Proteção aos Animais (IEPA) 
(B) Instituto Butantan (IB) 
(C) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
(D) Instituto Nacional de Proteção Animal (INPA) 
 
22. Em março de 2010, ocorreram no Rio de Janeiro 
inúmeras manifestações de repúdio à Emenda Ibsen 
Pinheiro, que trata: 

(www.abi.org.br/jornaldaabi/Março_2010.pdf) 
 
(A) da privatização do estádio do Maracanã, grande fonte de 
renda para o governo carioca. 
(B) da desclassificação da cidade do Rio de Janeiro como 
sede de jogos da Copa do mundo de Futebol em 2014. 
(C) da redistribuição dos royalties pagos pela Petrobras aos 
estados extratores de petróleo, prejudicando sensivelmente o 
Rio de Janeiro. 
(D) do fechamento do porto do Rio de Janeiro, principal 
escoadouro dos artigos industriais produzidos no Rio de 
Janeiro. 
 
23. A passagem do cineasta James Cameron pelo Brasil 
para o lançamento do DVD de Avatar no mês de abril [de 
2010], foi polêmica. O diretor do filme, recordista de 
bilheteria mundial, decidiu colocar sua influência 
“hollywodiana” em manifestações de protesto. 

 
(www.diariodopara.com.br/N86417JAMES+CAMER 

ON+VE+PANDORA+NA+AMAZONIA.html) 
 
O diretor de Avatar participou de protestos contra: 
 
(A) o avanço da pecuária nas áreas de floresta amazônica. 
(B) a proliferação de favelas nas capitais brasileiras. 
(C) a construção da usina Belo Monte, no Pará. 
(D) a lentidão das políticas de reforma agrária 
 
24. O Estatuto da Criança e do Adolescente está prestes a 
sofrer alterações. De acordo com o Projeto de Lei que foi 
aprovado pelo Presidente Lula e segue para aprovação no 
Senado, caso seja aprovado, ficará proibido: 
 
(A) submeter à criança e o adolescente a qualquer tipo de 
castigo físico ou degradante 
(B) submeter à criança e o adolescente a palmadas apenas 
(C) submeter à criança e o adolescente a correção através de 
privações 
(D) submeter à criança e o adolescente a proibição de 
brincadeiras em grupo 
 
25. Em 2010, Brasília festejou em: 
 
(A) 22 de abril, o 30.º aniversário da cidade. 
(B) 21 de abril, o cinqüentenário da cidade. 
(C) 1.o de maio, o jubileu de ouro da cidade. 
(D) 21 de abril, o centenário da cidade 
 
26. Recentemente, os países do Mercosul rejeitaram o 
bloqueio econômico, comercial e financeiro promovido 
pelos Estados Unidos. A qual país houve esse bloqueio? 

www.informeme.com/categorias/mundo?page=4 






 
(A) Venezuela 
(B) Argentina 
(C) Cuba 
(D) Chile 
 
27. O Hezbollah (Partido de Deus), é uma organização com 
atuação Política e Paramilitar Fundamentalista Islâmica 
Xiita sediada em qual país do Oriente Médio: 
 
(A) Palestina 
(B) Líbano 
(C) Afeganistão 
(D) Israel 
 
28. O Estado do Rio de Janeiro foi atingido por fortes 
chuvas, o início do mês de abril. O saldo da tragédia foi de 
aproximadamente 220 mortos. O Morro da Bumba, na 
cidade de Niterói, foi o palco mais terrível da tragédia. O 
impacto das chuvas, no Morro, foi agravado pelo fato de a 
favela estar sobre terreno que foi um(a): 
 
(A) lixão. 
(B) terreno arenoso. 
(C) pedreira. 
(D) usina. 
 
29. Depois de uma reunião realizada nessa segunda-feira 
[17.05.2010], o presidente desse país, o presidente do 
Brasil e o primeiro-ministro turco assinaram um acordo 
sobre a troca de urânio enriquecido, uma medida que 
poderia amenizar as desconfianças dos Estados Unidos e 
de países europeus em relação ao programa nuclear de 
Teerã e evitar novas sanções ao país. 

(http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/05/16/) 
 
A que país se refere a notícia? 
 
(A) Irã. 
(B) Iraque. 
(C) Líbano. 
(D) Israel. 
 
30. A crise grega está se espalhando para outros países 
da Europa com graves problemas fiscais. Esses países 
formam os Piigs, a situação pode ficar fora de controle. 

economia.estadao.com.br/noticias/not_15533.htm 
 
Entre os países que enfrentam problemas econômicos 
semelhantes aos da Grécia, estão: 
 
(A) Suécia e França. 
(B) Portugal e Espanha. 
(C) Suíça e Itália. 
(D) Alemanha e Holanda. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 
31. Para ser considerado um bom motorista, é preciso 
dirigir por si e pelos outros. Quem faz isso, dirige 
defensivamente. Assinale a opção que apresenta uma 
recomendação correta para quem dirige defensivamente. 
 
(A) Ao avistar um veículo com o farol alto, ligue e mantenha 
ligado o farol alto do seu carro, para o outro motorista 
perceber que está com a luz ligada. 
(B) Mantenha distância do veículo que vai à frente do seu, 
porque colar demais no veículo da frente pode causar 
acidentes. 
(C) Em uma viagem, carregue dentro do carro um galão com 
um pouco de combustível para não correr o risco de ficar sem 
combustível na estrada. 

(D) Se estiver meio tonto porque bebeu cerveja, antes de 
dirigir tome um banho frio para cortar o efeito da bebida. 
 
32. O sistema de arrefecimento do motor de um veículo 
tem por finalidade manter o motor em uma temperatura 
ideal. O sistema é composto por radiador, ventilador, 
bomba d’água, termostato, galerias, indicador de 
temperatura, mangueiras, reservatório de expansão, 
válvula de expansão integrada à tampa do radiador ou do 
reservatório e líquido refrigerante, geralmente água, ao 
qual é adicionado aditivo. A respeito do funcionamento 
desse sistema, assinale a opção correta. 
 
(A) A função do radiador é resfriar o líquido aquecido 
proveniente do motor que, ao passar pelos dutos do radiador, 
sofre um resfriamento devido à circulação de ar pelas aletas e, 
em seguida, retorna para o motor. 
(B) A adição de aditivo ao líquido refrigerante tem por 
finalidade evitar que o mesmo ferva a temperaturas abaixo de 
100ºC. 
(C) Motores a álcool normalmente trabalham a temperaturas 
mais baixas que os motores a gasolina e, por isso, dispensam 
o uso de válvula termostática. 
(D) O ventilador, também conhecido por ventoinha, é o 
dispositivo responsável pela circulação forçada do ar pelas 
aletas do radiador e é acionado eletricamente sempre que o 
veículo atinge altas velocidades. 
 
33. Conforme previsto no artigo 65 do Código de Trânsito 
Brasileiro, deixar o condutor ou passageiro de usar o 
cinto de segurança constitui infração: 
 
(A) leve. 
(B) média.  
(C) gravíssima. 
(D) grave 
 
34. Manter obrigatoriamente as faixas e passagens de 
pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, 
segurança e sinalização é responsabilidade do: 
 
(A) Conselho Nacional de Trânsito. 
(B) Conselho de Trânsito do Distrito Federal. 
(C) Conselho Estadual de Trânsito. 
(D) órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. 
 
35. Estabelecer anualmente os temas e os cronogramas 
das campanhas da Educação para o Trânsito, de âmbito 
nacional, que deverão ser promovidas por todos os 
órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em 
especial nos períodos referentes às férias escolares, 
feriados prolongados e à Semana Nacional do Trânsito, é 
de responsabilidade do(a): 
 
(A) DETRAN.  
(B) CONTRAN. 
(C) DENATRAN.  
(D) JARI. 
 
36. As placas abaixo indicam respectivamente: 
 

  
 






(A) mão dupla adiante, pista dividida. 
(B) início de pista dupla, mão dupla adiante. 
(C) pista dividida, início de mão dupla. 
(D) mão dupla adiante, início de pista dupla. 
 
37. Estacionar o veículo na pista de rolamento das 
estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das 
vias de acostamento constitui infração: 
 
(A) gravíssima. 
(B) grave. 
(C) média. 
(D) levíssima. 
 
38. Verificar a existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório do 
veículo, bem como assegurar-se da existência de 
combustível suficiente para chegar ao local de destino é 
dever do: 
 
(A) Agente de Trânsito. 
(B) Agente da Polícia Rodoviária. 
(C) condutor do veículo. 
(D) proprietário do veículo. 
 
39. Sobre Regras de Circulação, escreva (V) para as 
alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas, 
nas indicações abaixo: 
 
1. Antes de entrar em via preferencial é obrigatória a parada 
do veículo. ( ) 
2. As ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de 
livre circulação. ( ) 
3. Estacionamento é a imobilização de veículos por tempo 
estritamente necessário para efetuar embarque ou 
desembarque de passageiros. ( ) 
4. Ciclistas desmontados empurrando bicicletas são 
considerados pedestres. ( ) 
5. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, 
salvo por razões de segurança. ( ) 
 
Marque a seqüência correta: 
 
(A) V,V,V,F,F 
(B) F,F,V,V,V 
(C) V,V,F,V,V 
(D) V,V,F,F,V 
 
40. Dentre as infrações abaixo, uma está sujeita à 
penalidade de suspensão do direito de dirigir. Assinale-a: 
 
(A) dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há 
mais de trinta dias. 
(B) dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação 
ou Permissão para Dirigir. 
(C) dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando 
a via pública ou os demais veículos. 
(D) dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir de categoria diferente do veículo que 
esteja conduzindo. 







