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Cargo: Motorista  
 
Língua Portuguesa 
 
 
As questões 01, 02 e 03 referem-se ao texto a seguir: 
 
                    Fugir do Carnaval 
 

No carnaval, ou se brinca ou se foge para onde ninguém 
fala em carnaval. 

Este lugar existe? Minimiano achava que sim, e 
procurou-o em praia longínqua, onde deparou com banhista 
fantasiado de pote. Rumou para a mata na montanha e lá viu 
uma cenoura sambando, com jeito indubitável de mulher. 

Minimiano fretou um helicóptero para passar o maior 
tempo possível afastado da folia. No alto, o piloto pediu-lhe 
licença para mascarar-se de sagui-caratinga. “Só a máscara, o 
resto do corpo não. “O senhor não vai incomodar, né?” 

Minimiano ia dizer que sim, que se incomodava e muito, 
mas a cara do piloto era tão suplicante que ele respondeu: 

−Claro que não. Você não tem aí outra máscara para 
mim?  

 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos Plausíveis. Rio 

de Janeiro, José Olympio, 1981. p.74. © Graña Drummond. 
 

01. Pode-se afirmar sobre o texto: 
I– Apesar do predomínio da narração em 3º pessoa, há, no texto 
trechos em discurso direto. 
II– Pode-se afirmar que o passageiro é uma pessoa de posses. 
III– No texto aparecem falas do narrador, do piloto e do 
passageiro. 
a) I, II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
 
02. A que lugar se refere o texto quando faz a pergunta “Este 
lugar existe?” 
a) A uma praia longínqua. 
b) A um lugar onde ninguém fale de carnaval. 
c) À mata na montanha. 
d) A um lugar onde só é possível chegar de helicóptero.  
 
03. O piloto está disposto a obedecer às ordens do passageiro. 
Assinale o trecho da fala do narrador que comprova isso. 
a) “O senhor não vai se incomodar, né?”  
b) “... mas a cara do piloto era tão suplicante que...” 
c) “Só a máscara, o resto do corpo não.” 
d) “O piloto pediu-lhe licença para mascarar-se...” 
 
04. Marque a oração cujo verbo está no pretérito perfeito do 
indicativo. 
a) Ele ria muito disso. 
b) Ele riu muito disso. 
c) Ele riria muito disso. 
d) Ele rira muito disso. 

 
05. Reconheça a oração com predicado verbal. 
a) A noite está cheia de figuras medonhas. 
b) A venda do imóvel tornou-se um problema judicial. 
c) Reli o bilhete diversas vezes. 
d) O expositor pareceu-me um pouco nervoso. 

 
06. Reconheça a oração com sujeito indeterminado. 
a) Podem me chamar de molenga. 
b) Faz meses que estive com ela. 
c) Minha escola primária e minha antiga mestra me dão 

saudade. 
d) Acreditamos em sua recuperação. 

 

07. Em qual alternativa há uma palavra escrita incorretamente?  
a) Quiser – atenciosa – exportação. 
b) Náusea – atrazado – diversão. 
c) Privilégio – estupro – feixe. 
d) Flacidez – obeso – desmazelo. 

 
08. Qual alternativa tem uma palavra que não é trissílaba? 
a) Caderno – saúde – descuidar. 
b) Caneta – admitir – espécie. 
c) Luana – obturar – Luciana. 
d) História – convicção – infância. 

 
09. Assinale a alternativa que só apresenta substantivos 
epicenos. 
a) Imigrante – cônsul – valentão. 
b) Palmeira – mártir – zangão. 
c) Besouro – borboleta – mamoeiro. 
d) Colega – touro – profeta. 

 
10. Assinale a frase cujo emprego da crase está incorreto. 
a) Compre à vista. 
b) Foi à Lapa para inaugurar o cinema. 
c) Estamos à espera de uma vaga. 
d) Voltou à casa pois estava com sono. 

 
11. Marque a opção em que todas as palavras apresentem 
prefixos que indicam negação. 
a) Irreal – impossível – ilegal. 
b) Ingerir – infeliz – introduzir. 
c) Importar – imigrar – internacional. 
d) Induzir – impelir – imitar. 
 
12. Assinale a alternativa com uma palavra separada errada. 
a) Ba-lai-o, vi-e-ram, di-as 
b) Cons-ci-ên-cia, ca-a-tin-ga, tra-í-do 
c) Trans-tor-no, in-te-lec-to, psi-co-so-ci-al 
d) A-bo-to-ar, i-gno-rar, dig-no  
 
13. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam 
corretamente acentuadas. 
a) Egoísmo, caraíba, trapézio 
b) Javalí, área, difíceis 
c) Juízo, tatú, beduíno 
d) Campaínha, lábio, visível 
 
14. O verbo “gerar” pode ser sinônimo do verbo “fazer” em qual 
das frases? 
a) Ele se fez de desentendido. 
b) Sou capaz de fazer uma mesa em poucas horas. 
c) Fiz que tomasse uma atitude. 
d) O trânsito brasileiro faz muitas vítimas. 
 
15. Assinale a frase cujo verbo esteja na voz reflexiva. 
a) Procuram-se soluções para a crise. 
b) O ministro foi afastado do cargo. 
c) O jornalista entrevistou o ministro. 
d) O ministro afastou-se do cargo. 
 
16. Qual frase apresenta o pronome de tratamento usado de 
forma incorreta? 
a) Senhor Ministro, Vossa Excelência pode atender-me agora? 
b) Sua Majestade, o rei da Espanha, virá ao Brasil neste mês. 
c) Senhor reitor, Sua Magnificência, pode receber-me agora? 
d) Sua Santidade visitará a Polônia no ano que vem. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda da aderência 
do pneu com o solo, isto significa que se perde totalmente o 
controle sobre o veiculo. Como evitar esta situação? 
a) Diminua a velocidade em caso de chuva forte, revise freios e 

não deixe de utilizar um bom limpador de pára-brisas. 
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b) Diminua a velocidade sempre que verificar que a rodovia não 
esta escoando a água. 

c) Reduza a velocidade, calibre os pneus e verifique os sulcos 
de seu pneu, ele deve estar com profundidade de no mínimo 
1,6 milímetros. 

d) Reduza a velocidade, em casos de chuva muito forte pare em 
um lugar seguro e aguarde até que diminua e possa seguir 
viagem normalmente. 
 

18. Antes de entrar em um declive acentuado tome as devidas 
providencias: 
a) Acelere bem o veiculo para que tome impulso. 
b) Desengate o veiculo para economizar combustível. 
c) Teste os freios, desça com o veiculo engrenado e com motor 

ligado. 
d) Teste os freios e desengate o veiculo para uma declive 

suave. 
 

19. Ao conduzir veículos de duas ou três rodas com ou sem 
carro lateral será proibido o transporte de crianças de: 
a) 06 anos. 
b) 07 anos. 
c) 08 anos. 
d) 10 anos. 

 
20. Para motocicletas responda a alternativa correta: 
a) É obrigatório manter os faróis acesos durante o dia e noite. 
b) É aconselhável que solicite ao passageiro que fique com o 

corpo parado ao efetuar manobras. 
c) Utilize roupas escuras, tanto o condutor quanto o passageiro. 
d) É obrigatório o uso de viseira ou óculos protetor somente 

para o motorista. 
 

21. Os recursos de infrações devem ser encaminhados para 
julgamento preliminar a qual órgão? 
a) CONTRANDIFE. 
b) CETRAN. 
c) DETRAN. 
d) JARI. 

 
22. O que significa penumbra para a direção defensiva? 
a) É a falta de visibilidade que um determinado veículo provoca 

a outro involuntariamente. 
b) É a falta de visibilidade natural provocada por árvores mal 

planejadas. 
c) É a falta de visibilidade na mudança de escuro pra claro e 

claro para escuro. 
d) É a falta de visibilidade em dias de temporais fortes e rajadas 

de vento.  
 
23. Em caso de curvas, responda a alternativa incorreta: 
a) A força centrífuga joga o veículo para fora da curva. 
b) A força centrífuga joga o veiculo para dentro da curva. 
c) Diminua a velocidade com antecedência utilizando os freios e 

a redução de marchas. 
d) Procure fazer a curva movimentando menos possível o 

volante evitando movimentos bruscos. 
 

24. É proibida a ultrapassagem pela direita exceto se: 
a) O veiculo da frente estiver sinalizando que irá entrar à 

esquerda. 
b) O veiculo da frente der passagem e autorizar gesticulando 

com os braços. 
c) Estiver em estado de emergência. 
d) O veiculo da frente oferecer perigo. 

 
25. As vias urbanas são classificadas em: 
a) Via local, Via coletora, Via arterial, Via de trânsito rápido e 

estradas. 
b) Via local, Via coletora, Via arterial, Via de trânsito rápido e 

rodovias. 
 

c) Via local, Via coletora e Via arterial. 
d) Via local, Via coletora, Via arterial e Via de trânsito rápido. 

 
26. O triângulo é um equipamento de uso obrigatório em um 
veículo, se este assessório faltar, a infração cometida será: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
27. Em relação ao sistema de lubrificação, responda a 
alternativa correta. 
a) Cárter é o protetor do reservatório do óleo do motor. 
b) A parte mais alta por onde passa o óleo são os pistões. 
c) A função da bomba de óleo é impulsionar o óleo que desce 

para o cárter. 
d) O sistema de lubrificação não passa pelas válvulas. 

 
28. Entre os tipos de freios que existem, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Freio a disco e a tambor. 
b) Freio a ar, hidráulico e hidrovácuo. 
c) Anti-lock brake sistem. 
d) Freios por comando individuais. 

 
29. A produção de centelhas e transformação da corrente em 
alta tenção é função das: 
a) Velas e fusíveis. 
b) Velas e alternador. 
c) Velas e bobina. 
d) Velas e motor de partida. 

 
30. O sistema de transmissão é composto por: 
a) Embreagem, pedal, platô e disco, câmbio, eixo cardã, 

diferencial e semi-eixos. 
b) Embreagem, pedal, câmbio, eixo cardã, diferencial e semi-

eixos. 
c) Embreagem, platô e disco, câmbio, eixo cardã, diferencial e 

semi-eixos. 
d) Embreagem, pedal, platô e disco, câmbio, eixo cardã e 

diferencial. 
 

31. O monóxido de carbono é um gás expelido: 
a) Pelo álcool. 
b) Pela gasolina. 
c) Pelo diesel. 
d) Pelo gás natural. 

 
32. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 
substancias, comete infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
33. Os ruídos produzidos por veículos são toleráveis até: 
a) 70 decibéis. 
b) 80 decibéis. 
c) 90 decibéis. 
d) 100 decibéis. 

 
34. Quando houver vitimas de queimaduras, não poderá: 
a) Jogar água no local da queimadura. 
b) Afastar o elemento causador da queimadura. 
c) Remover as roupas que estão coladas no ferimento. 
d) Deitar a vitima com a cabeça e o tórax posicionados acima do 

restante do corpo. 
 

35. A hemorragia interna é muito difícil de se identificar, pois o 
sangue geralmente não aparece. Pouca coisa pode ser feito 
para este tipo de sangramento. Quais são os procedimentos? 
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a) A vítima deve ficar em repouso e procurar socorro se persistir 
o sangramento durante vinte e quatro horas. 

b) Coloque o corpo da vítima de lado ou só a cabeça, evitando 
que ela aspire o sangue. 

c) Coloque compressa de água quente no local do ferimento. 
d) Dê leite para parar o sangramento e procure ajuda 

imediatamente. 
 

36. Em caso de convulsões os procedimentos a serem tomados 
são: 
a) Segue bem a vítima e não deixe ela se rebater. 
b) Segure a língua da vítima para que ela não aspire à língua 

pra dentro. 
c) Cessada as convulsões coloque a vítima em pé, para que ela 

volte ao normal. 
d) Retire objetos que possa machucar a vítima, proteja a cabeça 

e não impeça os movimentos convulsivos. 
 

37. Conduzir veículo com a cor ou características alterada 
comete infração: 
a) Leve e retenção do veículo para regularização. 
b) Média e retenção do veículo para regularização. 
c) Grave e retenção do veículo para regularização. 
d) Gravíssima e retenção do veículo para regularização. 
 
38. Baseado na Lei Federal nº. 8.069 de 13/07/1990 responda a 
alternativa incorreta: 
a) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas 
educacionais.  

b) É dever dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da definição das propostas 
educacionais.   

c) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus 
filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 

d) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: I - maus-
tratos envolvendo seus alunos; II - reiteração de faltas 
injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares; III - elevados níveis de repetência.   
 

39. Quem poderá pedir ao judiciário a revisão de decisão do 
Conselho Tutelar? 
a) Qualquer pessoa. 
b) Advogado. 
c) Os genitores da vítima. 
d) Quem tiver legitimo interesse. 

 
40. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

b) São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 
sujeitos às normas da legislação especial. 

c) Os pais ou responsáveis por menores de 18 anos são 
obrigados a costear o ensino superior caso o adolescente 
necessite até seus 24 anos ou o termino de seus estudos. 

d) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
       
 
 




