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MOTORISTA 
 

1. Complete a lacuna abaixo e indique a alternativa 
correta: 
Se, no período em que o motorista for suspenso 
de dirigir, for surpreendido dirigindo, ocorrerá a 
cassação da (CNH) Carteira Nacional de 
Habilitação, e somente após ______ o infrator 

poderá requerer os exames novamente para 
sua reabilitação. 
a) 2 anos. 
b) 6 meses. 
c) 1 ano. 
d) 2 meses. 

 

2. A placa de regulamentação abaixo significa: 
 
 

 
 
 

a) Proibido trânsito de caminhões. 
b) Comprimento máximo permitido. 
c) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte 

mantenham-se a direita. 

d) Circulação exclusiva de caminhões. 
 

3. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para 

conduzir veículo de transporte coletivo de 
passageiros, escolares, de emergência ou de produto 
perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes 
requisitos, exceto: 
a) Ser maior de 21 anos. 
b) Não ter cometido nenhuma infração média ou ser 

reincidente em infrações levíssimas durante os 

últimos 12 meses. 
c) Ser aprovado em curso especializado e em curso 

de treinamento de prática veícular em situação 
de risco, nos termos da normatização do 
COTRAN. 

d) Estar habilitado no mínimo há 02 anos na 
categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria 

C, quando pretender habilitar-se na categoria D 
e no mínimo a 1 ano na categoria C, quando 
pretender habilitar-se na categoria E. 

 

4. Dirigir veículo com CNH ou permissão para dirigir de 

categoria  diferente da do veículo que esteja 
conduzindo: 
a) Não gera infração. 
b) Gera infração média. 
c) Gera infração grave. 

d) Gera infração gravíssima. 
 

5. A placa de regulamentação abaixo indica: 

 
 
 
 
 

a) Duplo sentido de circulação. 
b) Passagem obrigatória. 

c) Alfândega. 
d) Siga em frente. 

 

6. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Será obrigatória a expedição de novo certificado 

de registro de veículo quando for transferida a 

propriedade. 
b) RENAVAM é o número do registro nacional de 

veículos automotores, e vem gravado no 
certificado de registro para sua identificação. 

c) A PRF (Polícia Rodoviária Federal) tem a 
responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das 
normas de trânsito e pelo patrulhamento 

ostensivo nas rodovias federais. 
d) O CIRETRAN (Circunscrição Regional de Trânsito) 

é o órgão máximo executivo do sistema nacional 
de trânsito, tem autonomia administrativa e 
técnica, e jurisdição sobre todo o território 
nacional; sua sede é em Brasília/DF. 

 

7. Dirigir o veículo com o braço de fora: 
a) Não gera infração. 
b) Gera infração levíssima. 

c) Gera infração média. 
d) Gera infração grave. 

 

8. A placa de atrativos turísticos abaixo indica: 

 
 
 
 
 

a) Praia. 

b) Área para transportes náuticos. 
c) Teatro. 
d) Planetário. 

 

9. Todo condutor, ao perceber que o outro veículo que o 

segue tem o propósito de ultrapassá-lo deve: 
I. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, 

manter-se nela, sem acelerar a marcha. 
II. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão 

manter distância suficiente entre si para permitir 

que veículos que os ultrapassem possam se 
intercalar na fila com segurança. 

Analise as afirmações acima e assinale a alternativa 
correta. 
a) I e II estão corretas. 
b) I e II estão incorretas. 

c) Apenas I está correta. 
d) Apenas II está correta. 

 

10. Uma multa leve gera quantos pontos no prontuário 

do motorista? 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 7. 

 

11. Estacionar seu veículo em locais e horários proibidos 
pela sinalização gera uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 

c) Grave. 
d) Gravíssima. 
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12. A Permissão para Dirigir é o documento conferido ao 
candidato aprovado, cumpridas as exigências 

estabelecidas em lei, e terá validade de: 

a) 6 meses. 
b) 8 meses. 
c) 1 ano. 
d) 2 anos. 

 

13. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O condutor que queira executar uma manobra 
deverá certificar-se de que pode executá-la sem 
perigo para os demais usuários da via que o 
seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua 
velocidade.  

b) Nas vias providas de acostamento, a conversão à 
esquerda e a operação de retorno deverão ser 
feitas nos locais apropriados e onde estes não 
existirem, o condutor deverá aguardar no 

acostamento à direita para cruzar a pista de 

rolamento com segurança e nesta se for 
prosseguir, deve parar novamente no 
acostamento para adentrá-la. 

c) Deixar de indicar com antecedência, mediante 
gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de 
direção do veículo, o início da marcha, a 
realização da manobra de parar o veículo, a 

mudança de direção ou faixa de circulação não 
gera infração. 

d) Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão 
preferência de passagem sobre os demais, 
respeitadas as normas de circulação. 

 

14. Assinale a alternativa correta sobre o cinto de 
segurança: 
a) Atualmente são usados três tipos de cinto de 

segurança, o sub-abdominal, o diagonal e o de 

três pontos. 
b) Atualmente é usado somente o cinto de 

segurança de três pontos. 
c) Atualmente são usados somente o cinto de 

segurança sub-abdominal e o diagonal. 
d) Atualmente são usados somente o cinto de 

segurança diagonal e o de três pontos. 

 

15. Analise as afirmações abaixo sobre as vias de 
trânsito: 

I. As vias de trânsito rápido são caracterizadas por 
acessos especiais, com trânsito livre, sem 
interseções em nível, sem acessibilidade direta 
aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres 
em nível. 

II. As vias arteriais são caracterizadas por 

interseções em nível não semaforizadas, 

destinada apenas ao acesso local ou a áreas 
restritas.    

a) I e II estão corretas. 
b) Somente I está correta. 
c) Somente II está correta. 
d) I e II estão incorretas. 

 
 
 
 
 
 

16. Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima nas rodovias para automóveis, 

camionetas e motocicletas será de: 

a) 60 Km/h. 
b) 80 Km/h. 
c) 90 Km/h. 
d) 110 Km/h. 

 

17. A placa de serviços auxiliares abaixo indica: 

 
 
 
 

 
a) Restaurante. 
b) Ponto de parada. 
c) Informação turística. 
d) Área de campismo. 

 

18. Assinale a alternativa correta sobre a classificação 

dos veículos: 
a) Quanto à tração, se classificam apenas em 

automotor, elétrico, de propulsão humana e de 

reboque. 
b) Quanto à tração, se classificam em automotor, 

elétrico, de propulsão humana, de tração animal, 
reboque e semirreboque. 

c) Quanto à tração, se classificam apenas em 
elétrico, de propulsão humana, de tração animal, 
reboque e semirreboque. 

d) Quanto à tração, se classificam apenas em 
automotor e elétrico. 

 

19. Como a cor da placa indica a categoria do veículo, a 

placa de fundo branco com letras e números 
vermelhos caracteriza: 

a) Veículo de aprendizagem. 
b) Veículo particular. 
c) Veículo oficial. 
d) Veículo de missão diplomática. 

 

20. Sobre a sinalização semafórica, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) A sinalização viária semafórica se compõem de 

luzes acionadas alternadas ou intermitentes 
através de sistema elétrico/eletrônico, cuja 
função é controlar os deslocamentos. 

b) A luz vermelha acesa no farol indica 
obrigatoriedade de parar. 

c) A luz verde acesa no farol indica permissão para 

prosseguir na marcha, efetuando, o condutor, a 
operação indicada pelo sinal luminoso. 

d) A luz amarela acesa no farol indica 

obrigatoriedade de parar. 
 

21. Uma multa grave gera quantos pontos no prontuário 

do motorista? 
a) 2. 
b) 5. 
c) 7. 

d) 9. 
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22. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 
combustível: 

a) Não gera infração. 

b) Gera uma infração leve. 
c) Gera uma infração média. 
d) Gera uma infração grave. 

 

23. A placa abaixo de sinalização de advertência abaixo 

indica: 
 
 
 
 

a) Interseção em círculo. 
b) Interseção em “T”. 
c) Cruzamento de vias. 
d) Confluência à esquerda. 

 

24. Para ter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) 

cassada o motorista precisa atingir no prontuário: 
a) 15 pontos. 
b) 17 pontos. 
c) 19 pontos. 

d) 20 pontos. 
 

25. Das infrações abaixo, indique qual é gravíssima: 
a) Usar o veículo para arremessar, sobre os 

pedestres ou veículos, água ou detritos. 
b) Estacionar veículo nas esquinas a menos de cinco 

metros do bordo do alinhamento da via 
transversal. 

c) Dirigir com a validade da CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação) vencida a mais de trinta dias. 

d) Usar a buzina em locais e horários proibidos pela 
sinalização. 

 

26. Sobre os primeiros socorros às vítimas de acidentes, 

assinale a alternativa incorreta: 
a) Os primeiros socorros são as primeiras 

providências tomadas no local do acidente. 
b) Deixar de prestar socorro, ou seja, não dar 

nenhuma assistência à vítima de acidente ou a 
pessoa em perigo iminente, podendo fazê-lo, é 
crime. 

c) Sempre que houver uma vítima em acidente 
deve-se movimentá-la. 

d) Para a sinalização do acidente, deve-se utilizar o 
triângulo de segurança, já que é um dos itens 
obrigatórios de todos os veículos. 

 

27. A placa de sinalização de advertência abaixo indica: 
 
 

 

 
 

a) Ponte estreita. 
b) Depressão. 
c) Pista irregular. 
d) Área com desmoronamento. 

 
 
 
 
 
 

28. Nas estradas (via rural não pavimentada), onde não 
houver sinalização regulamentadora, a velocidade 

máxima será de: 

a) 60 Km/h. 
b) 80 Km/h. 
c) 90 Km/h. 
d) 110 Km/h. 

 

29. A placa de serviços auxiliares abaixo indica: 

 
 
 
 

 
a) Terminal Ferroviário. 
b) Terminal Rodoviário. 
c) Abastecimento. 
d) Pedágio. 

 

30. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 

substância psicoativa que determine dependência 
gera uma infração: 
a) Leve. 

b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

31. Utilizar a buzina em perímetro urbano é proibido 

entre às: 
a) 22h e 6h. 
b) 23h e 4h. 
c) 20h e 4h. 
d) 21h e 5h. 

 

32. Forçar passagem entre veículos que, transitando em 
sentidos opostos, estejam na iminência de passar um 

pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem 

gera uma infração: 
a) Levíssima. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

33. Sobre a direção defensiva, assinale a alternativa 

incorreta: 
a) O sistema de freios desgasta-se com o uso do 

seu veículo e tem sua eficiência reduzida. 

b) Pneus murchos têm sua vida útil diminuída, 
prejudicam a estabilidade, aumentam o consumo 
de combustível e reduzem a aderência em piso 
com água. 

c) A responsabilidade por colisão com o veículo da 
frente é sempre do condutor do veículo da frente. 

d) O desgaste de peças fundamentais como molas e 

amortecedores pode causar a perda de controle 
do veículo e seu capotamento, especialmente nas 
curvas e frenagens. 

 

34. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 

substância: 
a) Não é infração. 
b) É uma infração leve. 
c) É uma infração média. 
d) É uma infração gravíssima. 
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35. A placa de sinalização de advertência indica: 
 

 

 
 
 

a) Animais selvagens. 
b) Vento lateral. 
c) Aeroporto. 
d) Projeção de cascalho. 

 

Analise o texto de Pedro Bandeira e responda as 
questões, de acordo com o contexto, de 36 a 39: 

 
Irmão menor 
 
Irmão menor 
é pior 
que catapora. 

Irmãozinho 

é pior do que carniça, 
é pior do que injeção. 
 
Mexe no que é meu, 
rabisca meu caderno, 
perde meu carrinho, 
e eu fico de castigo 

se lhe dou um safanão. 
 
É praga, é prega, 
é sarampo, é varicela! 
 
E não venha 

achar estranho, 
só porque dei uma surra  
no danado do moleque 

que xingou o meu irmão. 
 
Eu posso xingar. 
Os outros, não! 
Fonte: Cavalgando o arco-íris. São Paulo, ed. Moderna, 1995. 

 

36. Na oração “Irmão menor é pior que catapora”, o 
verbo classifica-se como: 
a) Transitivo direto. 

b) Transitivo indireto. 
c) De ligação. 
d) Intransitivo. 

 

37. No texto acima, a intenção do Autor ao comparar o 

irmão a várias doenças é: 
a) Mostrar como o irmão é inteligente. 
b) Mostrar como o irmão é indefeso. 

c) Mostrar como o irmão é desagradável. 
d) Mostrar como o irmão sempre fica doente. 

 

38. Em “...e eu fico de castigo se lhe dou um 
safanão”, a oração sublinhada estabelece com a 
anterior uma ideia de: 

a) Comparação. 
b) Concessão. 
c) Proporção. 
d) Condição. 

 
 

 

39. Na oração “rabisca meu caderno”, os vocábulos 
sublinhados se classificam como: 

a) Sujeito. 

b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto direto. 
d) Objeto indireto. 

 

40. Parônimos são palavras parecidas na grafia ou na 

pronúncia, mas com significados diferentes. Assim, 
indique a alternativa em que houve troca do 
significado dos substantivos: 
a) Sortir = abastecer / surtir = originar. 
b) Deferir = atender / diferir = divergir. 

c) Imergir = afundar / emergir = vir à tona. 
d) Comprimento = saudação / cumprimento = 

extensão. 
 

41. Alguns cidadãos, bebês e gestantes, foram 

vacinados. Os vocábulos sublinhados se classificam 

como: 
a) Vocativo. 
b) Adjunto adnominal. 
c) Adjunto adverbial. 

d) Aposto. 
 

42. A atitude do rapaz foi leviana, ou seja: 
a) Sábia. 

b) Irresponsável. 
c) Legítima. 
d) Restrita. 

 

43. Indique a separação incorreta dos termos: 

a) E-nig-ma. 
b) Trans-tor-no. 
c) Su-b-ma-ri-no. 
d) De-sa-ten-to. 

 

44. Complete as lacunas abaixo, com a devida 
concordância, e assinale a alternativa correta: 
____ haver algumas estratégias para ____ 

conseguir êxito naquela entrevista. 
a) Deve – mim. 
b) Devem – eu. 
c) Devem – mim. 
d) Deve – eu. 

 

45. Com referência ao espaço nordestino, assinale a 

afirmativa incorreta. 
a) Possui elevado contingente populacional e 

constitui importante mercado consumidor para os 

produtos produzidos em outras regiões. 
b) É uma região que recebeu, nas últimas décadas, 

um elevado percentual do investimento público e 

privado, o que contribuiu para a montagem de 
um parque industrial complexo e autônomo 
nacionalmente. 

c) É uma região que possui no campo a base de sua 

economia, representado pela pecuária e 
agricultura comercial de exportação. 

d) É uma região cuja indústria tem elevado sua 
participação no PIB industrial brasileiro.  
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46. A razão entre dois lados de um paralelogramo é    . 

Se o perímetro desse paralelogramo é 126 metros, 

determine a medida dos lados: 

a) 30 m; 33m. 
b) 27 m; 36 m. 
c) 20 m; 43 m. 
d) 25 m; 28 m. 

 

47. Um capital foi aplicado por 8 meses à taxa de juros 

simples de 36% ao ano e rendeu R$720,00 de juros 
nesse período. O capital inicial aplicado é de: 
a) R$ 3.000,00. 
b) R$ 2.800,00. 

c) R$ 3.500,00. 
d) R$ 1.600,00. 

 

48. André gasta     de seu salário líquido com transporte 

e  
   com moradia. Ainda sobram R$140,00 para 

suas outras despesas. O salário líquido de André, em 
reais, é igual a: 
a) R$ 600,00. 

b) R$ 140,00. 
c) R$ 420,00. 
d) R$ 500,00. 

 

49. Dois números pares positivos e consecutivos têm 

média geométrica     . Qual é o maior deles? 

a) –14. 
b) 12. 
c) –12. 
d) 14. 

 

50. As raízes da equação               são: 

a)          . 

b)        . 

c)       
   . 

d)    
     . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 







