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Caderno  
de Prova

novembro

14 14 de novembro

das 9 às 12 h

3 h*

30 questões

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

M3 Motorista
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto

“Minha filha, na escola, teve de preencher um formulá-
rio em que perguntavam sua raça. Ora, não há diferen-
tes raças em nossa espécie. Escreveu: ‘humana’.

No dia seguinte a professora a censurou por debochar 
do questionário. Minha filha falou (já tinha conver-
sado comigo) que respondera como Einstein, em Ellis 
Island, EUA, 1937, a professora não achava que era um 
bom exemplo? Foi aplaudida pela sala, a professora se 
calou. Mas penso em quantas crianças foram forçadas 
a se rotular brancas ou negras, isso importando um 
ódio racial de uso totalitário.”

Adapt. de Natureza humana existe, in. Equilíbrio. Folha de São Paulo: 
28 set. 2010, p. 2.

1. Assinale a alternativa que se justifica explicita-
mente pelo texto.

a. ( ) Porque já havia conversado com seu pai, a 
aluna foi aplaudida pela classe.

b. ( X ) Ao distribuir o questionário na sala a profes-
sora não percebeu a incoerência da pergunta 
sobre raça.

c. ( ) Nos regimes totalitários, é comum o emprego 
de situações que estimulem o ódio racial 
entre as crianças.

d. ( ) Censurada por fazer pouco caso do questioná-
rio apresentado na escola, a filha do autor do 
texto provou que existe apenas uma raça: a 
humana.

e. ( ) Porque na espécie humana não existem raças 
diferentes, a aluna deseja que os professores 
sejam proibidos de apresentar questionários 
sobre o assunto.

Conhecimentos Gerais (10 questões)

2. Assinale a alternativa errada.

a. ( X ) A expressão sublinhada, em “um formulário 
em que perguntavam”, corresponde a do qual.

b. ( ) Em “por debochar do questionário” há ideia de 
causa.

c. ( ) Em “Mas penso” a palavra sublinhada estabe-
lece ideia de oposição, entre a frase em que se 
encontra e a anterior.

d. ( ) Em “a professora a censurou” as palavras subli-
nhadas servem, respectivamente, para indicar 
de maneira precisa a palavra que lhe segue 
(professora), e substituir a expressão “Minha 
filha”.

e. ( ) Em “que respondera como Einstein” há ideia 
de comparação.

3. Assinale a alternativa errada.

a. ( ) Em “Ora, não há diferentes raças” a vírgula 
separa uma expressão que pode ser retirada 
da frase, sem que o sentido desta se altere.

b. ( ) Em “como Einstein, em Ellis Island, EUA, 1937,” 
as vírgulas separam elementos explicativos.

c. ( X ) Em “Minha filha, na escola” a vírgula isola um 
vocativo.

d. ( ) Um neologismo torna-se vício de linguagem 
quando é desnecessário, pois existe corres-
pondente na língua portuguesa, como em 
As belezas deste Balneário são imexíveis.

e. ( ) Barbarismo compreende erro de português 
cometido na grafia, na flexão ou pronúncia 
de uma palavra, como em O vereador interviu 
enquanto o colega colocava a rúbrica no docu-
mento e perguntou: “É para eu vim amanhã 
assinar?”.
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Estudos Sociais 5 questões

6. Analisando o processo de formação do povo brasi-
leiro, podemos afirmar corretamente que:

a. ( ) Os portugueses foram os primeiros povoado-
res do Brasil.

b. ( ) Os africanos, desconhecidos até então na terra 
brasileira, foram trazidos apenas no século XIX 
como mão de obra para a lavoura cafeeira.

c. ( X ) Ao chegarem ao Brasil os portugueses encon-
traram os povos indígenas, entre os quais 
estavam os tupinambás, os potiguares e os 
guaranis.

d. ( ) Antes dos portugueses, espanhóis, franceses 
e alemães já haviam se fixado no Brasil, prin-
cipalmente na região sul que almejavam arre-
batar aos lusitanos.

e. ( ) Árabes, judeus e povos orientais como os 
japoneses, ao contrário dos indígenas, euro-
peus e africanos, não tiveram qualquer partici-
pação na formação cultural do Brasil.

7. Na história política da colônia, fala-se dos “Homens 
Bons”. Assinale a alternativa que esclarece quem era 
assim conhecido.

a. ( ) Os homens bons, ou sem mácula, eram aque-
les que podiam provar sua origem étnica até a 
quarta geração.

b. ( X ) Eram assim chamados os proprietários de 
terras, a elite da colônia, que escolhiam os 
membros das Câmaras.

c. ( ) Assim eram denominados os clérigos e outros 
homens virtuosos que se ocupavam do ofício 
religioso e da administração das casas de 
caridade.

d. ( ) Desta maneira eram chamados exclusiva-
mente os vereadores nascidos no reino 
e nomeados pelo rei para administrar as 
cidades.

e. ( ) Eram conhecidos como homens bons os cris-
tãos novos da colônia, que se ocupavam do 
comércio e dos ofícios, como os de carpinteiro 
e ourives.

4. Analise as afirmativas abaixo.

1. As formas verbais Escreveu e Foi aplaudida 
referem-se, respectivamente, à filha do autor 
do texto e à sua professora.

2. Em teve de preencher” e “já tinha conversado”, 
as expressões sublinhadas podem ser substi-
tuídas, respectivamente, por precisou e havia, 
sem que se altere o sentido das frases em que 
se encontram.

3. Em “isso importando um ódio” a forma verbal 
equivale a implicando.

4. “Foi aplaudida pela sala” é o núcleo verbal da 
oração, que se encontra na voz ativa.

5. Em “respondera como Einstein” a forma verbal 
encontra-se no pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo; indica uma ação anterior a outra 
ação já passada.

6. Em “a professora não achava” a forma verbal 
encontra-se no pretérito imperfeito do indi-
cativo; indica uma ação prolongada (ou repe-
tida) no passado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4, 5 e 6
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 5 e 6
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4, 5 e 6

5. Assinale a alternativa gramaticalmente errada.

a. ( ) Preferimos este balneário a qualquer outro.
b. ( ) Domingo um exército de turistas famintos 

invadiu a Via Gastronômica.
c. ( ) Que fique este segredo, entre mim e ti: a par-

tir de meio-dia e meia seremos liberados de 
qualquer trabalho, até quinta-feira.

d. ( ) Vossa Excelência espera que digitemos ainda 
hoje este documento e lhe entreguemos em 
seguida?

e. ( X ) Na Câmara de Vereadores, localizada à 
Avenida das Flores, há sessões de segunda à 
sexta, que sempre assistimos.
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10. Entre as festas de Outubro que alegram os catari-
nenses, uma, entre as listadas abaixo, tem como inspi-
ração a cultura portuguesa. Assinale a alternativa que 
indica esse evento.

a. ( X ) Marejada – Itajaí
b. ( ) Fenarreco – Brusque
c. ( ) Festa do Imigrante – Timbó
d. ( ) Festa Nacional do Bolão – Ibirama
e. ( ) Festa dos Atiradores – Jaraguá do Sul

8. A respeito da formação da população de Santa 
Catarina, é correto afirmar:

a. ( ) Em virtude das características da sua econo-
mia, não se conheceu a escravidão em Santa 
Catarina, sendo, por esta razão, diminuta a 
participação de africanos na formação do 
povo barriga verde.

b. ( ) A colonização portuguesa de Santa Catarina 
limita-se à Ilha do mesmo nome e ao conti-
nente fronteiro.

c. ( ) Os alemães, cuja primeira colônia foi 
Blumenau, foram responsáveis pelo povoa-
mento e pela colonização de grande parte 
do Estado, notadamente dos vales do Itajaí, 
Itapocu e Cachoeira.

d. ( X ) Os imigrantes, entre os quais alemães, ita-
lianos, poloneses e gregos, tiveram grande 
importância na formação do povo e da cul-
tura catarinenses.

e. ( ) Os bugres pouca importância tiveram em 
nossa formação cultural, uma vez que foram 
aniquilados no início do processo colonizató-
rio ou assimilados pelos imigrantes que deles 
não receberam influência.

9. Nesta região brasileira a economia é diversificada. 
Além do agro negócio que exporta milhões de dólares, 
destacam-se as indústrias de transformação, automo-
bilística, têxtil, alimentícia, de produtos eletrônicos e 
tecnológicos. O comércio e a área de serviços também 
são muito importantes, destacando-se a atividade 
turística no litoral barriga verde.

Assinale a alternativa que indica a região brasileira a 
que se refere o texto.

a. ( ) Norte
b. ( ) Nordeste
c. ( ) Centro Oeste
d. ( ) Sudeste
e. ( X ) Sul
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11. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
são considerados veículos que gozam de livre parada 
e estacionamento os prestadores de serviço:

a. ( ) de utilidade pública, desde que devidamente 
identificados pelo CONTRAN.

b. ( X ) de utilidade pública, desde que devidamente 
sinalizados, devendo estar identificados na 
forma estabelecida pelo CONTRAN.

c. ( ) de utilidade privada, desde que devidamente 
sinalizados, devendo estar identificados na 
forma estabelecida pelo CONTRAN.

d. ( ) de utilidade de saúde, desde que devida-
mente identificados, devendo estar sinaliza-
dos na forma estabelecida pelo CONTRAN.

e. ( ) desde que devidamente identificados, 
devendo estar sinalizados na forma estabele-
cida pelas CIRETRAN.

12. O condutor ou passageiro, que de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro, deixar de usar o cinto de 
segurança, estará cometendo infração:

a. ( ) levíssima.
b. ( ) leve.
c. ( X ) grave.
d. ( ) muito grave.
e. ( ) gravíssima.

13. O componente responsável pela compressão da 
mistura de ar e combustível na câmara de combustão 
é chamado de:

a. ( ) Biela.
b. ( X ) Pistão.
c. ( ) Válvula.
d. ( ) Girabrequim.
e. ( ) Árvore de manivelas.

Conhecimentos Específicos (20 questões)

14. Quando veículos, transitando por fluxos que se 
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá 
preferência de passagem no caso de:

a. ( ) mais de um fluxo ser proveniente de rodovia, 
aquele que estiver entrando na mesma.

b. ( ) apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, 
aquele que estiver parado na mesma.

c. ( ) apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, 
aquele que estiver saindo da mesma.

d. ( ) mais de um fluxo ser proveniente de rodovia, 
aquele que estiver saindo da mesma.

e. ( X ) apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, 
aquele que estiver circulando pela mesma.

15. Os motores a diesel, no tempo de compressão, 
comprimem :

a. ( X ) apenas ar.
b. ( ) apenas óleo diesel.
c. ( ) mistura de combustível e ar.
d. ( ) mistura com 80% de diesel e 20% de ar.
e. ( ) mistura com 30% de diesel e 70% de ar.

16. Nos motores a gasolina, a ignição da mistura de ar 
e combustível é iniciada pela(o):

a. ( ) bico injetor.
b. ( X ) vela de ignição.
c. ( ) rotor do distribuidor.
d. ( ) sensor de detonação.
e. ( ) pressão de compressão.
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21. Os motores dos veículos produzem energia mecâ-
nica que chega até as rodas através do sistema de:

a. ( ) Ignição.
b. ( ) Suspensão.
c. ( X ) Transmissão.
d. ( ) Alimentação.
e. ( ) Embreagem.

22. Em um pneu com a inscrição 295/80R22.5 TL:

a. ( X ) A indicação TL representa um pneu sem 
câmera.

b. ( ) A indicação 295 representa a altura do pneu 
em milímetros.

c. ( ) A indicação /80 representa uma largura do 
pneu de 8 polegadas.

d. ( ) A indicação R indica um pneu de construção 
diagonal.

e. ( ) A indicação R22.5 indica um pneu de raio de 
22.5 polegadas.

23. Nos túneis, mesmo providos de iluminação pública, 
os veículos deverão circular com faróis acesos em:

a. ( ) meia luz, mesmo durante o dia.
b. ( ) meia luz, somente durante a noite.
c. ( X ) luz baixa, mesmo durante o dia.
d. ( ) luz alta, mesmo durante o dia.
e. ( ) luz alta, apenas à noite.

24. O componente do motor que liga a árvore de 
manivelas ao pistão é chamado de:

a. ( X ) Biela.
b. ( ) Balanceiro.
c. ( ) Pino de pistão.
d. ( ) Comando de válvulas.
e. ( ) Colo do virabrequim.

17. O instrumento, localizado normalmente no painel 
do veículo, que indica a pressão da bomba que distri-
bui o óleo do motor chama-se:

a. ( ) Sensor de óleo.
b. ( ) Velocímetro.
c. ( ) Amperímetro.
d. ( X ) Manômetro.
e. ( ) Manovacômetro.

18. Se houver mudança de categoria do veículo, será 
obrigatório:

a. ( ) Fazer novo licenciamento.
b. ( ) Fazer novo IPVA.
c. ( ) Emitir novo CAT.
d. ( ) Expedir novo Seguro.
e. ( X ) Expedir novo Certificado de Registro.

19. A queimadura com lesão na camada superficial 
da pele, avermelhada e sem bolhas, é considerada:

a. ( ) Queimadura leve.
b. ( ) Queimadura por ácido.
c. ( ) Queimadura por atrito.
d. ( X ) Queimadura de primeiro grau.
e. ( ) Queimadura de terceiro grau.

20. O condutor que, por algum motivo, for conde-
nado em função de cometer delito de trânsito só 
poderá voltar a dirigir após:

a. ( ) Dois anos
b. ( ) Três anos
c. ( ) Novos exames de volante
d. ( ) Seis meses de afastamento
e. ( X ) Submeter-se a novos exames, com aprovação
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28. Analise o texto abaixo:

“Parte da via diferenciada da pista de rolamento que 
pode ser usada para parada ou estacionamento de 
veículos em situação de emergência, para a circulação 
de bicicletas e pedestres quando não houver local 
apropriado”.

Assinale a alternativa que contenha o nome a que o 
texto se refere.

a. ( ) Preferencial
b. ( ) Cruzamento
c. ( X ) Acostamento
d. ( ) Estacionamento
e. ( ) Entroncamento

29. A placa de sinalização abaixo significa:

a. ( X ) Dê a preferência.
b. ( ) Entrada de hospitais.
c. ( ) Passagem em desnível.
d. ( ) Cruzamento em desnível.
e. ( ) Cruzamento oblíquo.

30. A placa de sinalização abaixo significa:

a. ( ) Entroncamento oblíquo à direita.
b. ( ) Via secundária.
c. ( ) Preferencial.
d. ( ) Confluência oblíqua.
e. ( X ) Confluência à esquerda.

25. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Pneu diagonal é aquele em que as lonas que 
compõem a carcaça são dispostas na transver-
sal, formando ângulo de aproximadamente 
10° com a linha do plano longitudinal do pneu.

b. ( X ) Pneu diagonal é aquele em que as lonas que 
compõem a carcaça são dispostas na diagonal, 
formando ângulo de aproximadamente 40° 
com a linha do plano longitudinal do pneu.

c. ( ) Pneu radial é aquele em que as lonas que com-
põem a carcaça são dispostas na transversal, 
formando ângulo de aproximadamente 50° 
com a linha do plano longitudinal do pneu.

d. ( ) Pneu sem câmara é aquele em que as lonas 
que compõem a carcaça são dispostas na dia-
gonal, formando ângulo de aproximadamente 
60° com a linha do plano transversal do pneu.

e. ( ) Pneu recapado é aquele em que as lonas que 
compõem a carcaça são dispostas na diagonal, 
formando ângulo de aproximadamente 90° 
com a linha do plano lateral do pneu.

26. O conversor catalítico é um dispositivo para 
controle de emissões instalado no sistema de escapa-
mento de todos os automóveis atuais, que consiste 
em um núcleo cerâmico no interior de uma carcaça 
metálica, que é impregnada de metais nobres, como 
platina, paládio e ródio.

É chamado de:

a. ( ) MAP.
b. ( ) Filtro aeróbico.
c. ( ) Sensor da massa.
d. ( ) Sonda lâmbida.
e. ( X ) Catalisador.

27. O veículo que tem preferência numa rotatória é o 
veículo que:

a. ( X ) Já estiver circulando na mesma.
b. ( ) Estiver entrando na mesma.
c. ( ) Estiver parado na mesma.
d. ( ) Estiver do lado da mesma.
e. ( ) Estiver em aproximação da mesma.
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