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Cargo: Motorista      

 
 Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões: 
 
Rua morta 
 
Longa rua distante de subúrbio, 
velha e comprida rua não violada pelos prefeitos, 
passo sobre ti suavemente neste fim de tarde de domingo. 
Sinto-te o coração pulsando oculto sob as areias. 
O sangue circula na copa imensa dos flamboyants. 
Tropeço nos passos perdidos há muito nestas areias, 
onde as pedras não vieram ainda sepultá-los. 
Passos de homens que jamais voltarão. 
Ó velhos chalés de 1830, 
eterniza-se entre as paredes o eco das vozes de invisíveis 
habitantes. 
Mãos de sombras femininas abrem de leve janelas no oitão. 
Há um cheiro de jasmins e resedás 
que não vem dos jardins abandonados, 
mas dos cabelos dos fantasmas das moças de outrora. 
 
                                                                   Mauro Mota 
 
01. Identifique palavras adjetivas para rua no texto: 
a) Longa, distante, de subúrbio, velha, comprida, não violada 
b) Oculto, perdidos, abandonados, invisíveis 
c) Femininas, jasmins, resedás 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 
 
02. “Tropeço nos passos perdidos há muito nestas areias , ...” 
Na oração acima, o modo dos verbos é:  
a) Imperativo 
b) Subjuntivo 
c) Indicativo 
d) Nenhuma das anteriores 
 
03. No verso ‘... velha e comprida rua não violada pelos 
prefeitos,”... significa: 
a) Foi modificada 
b) Foi feito construção de obras 
c) Conserva inalterada 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 
 
04. “...Há um cheiro de jasmins e resedás...” 

Classifique o numeral em negrito acima: 
a) Fracionário 
b) Multiplicativo 
c) Ordinal 
d) Cardinal 

 
05. ”... Longa rua distante de subúrbio...” 
 Classifique a palavra subúrbio quanto ao número de sílabas: 
a) Dissílaba 
b) Trissílaba 
c) Polissílaba 
d) Monossílaba 
 
06. ”... onde as pedras não vieram ainda sepultá-los...” 
Identifique a palavra em negrito de acordo com a classe de 
palavras: 
a) Substantivo 
b) Pronome 
c) Adjetivo 
d) Advérbio 
 
07. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
corretas: 

a) Portuguesa, dioceze, puzer, milanesa, teimoso 
b) Portugueza, diocese, puser, milaneza, teimoso 
c) Portuguesa, diocese, puser, milanesa, teimoso 
d) Portugueza, dioceze, puser, milanesa, teimoso 
 
08. Identifique a alternativa em que há ortografia correta: 
a) Acessório, escasses, ecenssial, expressão, obcessão 
b) Assessório, escassez, essencial, expressão, obsessão  
c) Acessório, escasses, essencial, expressão , obsessão 
d) Acessório, escassez, essencial, expressão, obsessão 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões: 
 
A raposa e as uvas 
 
Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia 
encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a 
parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os 
beiços. Só que sua alegria durou pouco: por mais que tentasse, 
não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos 
esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo: 
- Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, 
estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas 
uvas eu não comeria. 
 
Moral: Desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. 
 
09. “... a raposa lambeu os beiços.” 
O verbo da oração acima é: 
a) Raposa 
b) Lambeu 
c) Beiços  
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 
  
10. “... uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia 
encontrar muita uva.” 
Na oração acima identifique a classe gramatical  da palavra em 
negrito: 
a) Advérbio 
b) Substantivo 
c) Adjetivo 
d) Pronome 

 
11. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
escritas corretamente: 
a) Contágio, jipe, garagem, massajem, jesso 
b) Contajio, jipe, garagem, massagem, jesso 
c) Contágio, jipe, garagem, massagem gesso 
d) Contajio, jipe, garajem, massagem, jesso 
 
12. É correto afirmar que na partição de palavras de mais de 
duas sílabas, não se isola sílaba de uma só vogal ? 
a) Afirmativo 
b) Negativo 
c) Nenhuma das alternativas estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
13. “ - Por mim, quem quiser essas uvas pode levar.” 
O pronome em destaque na oração acima é: 
a) Reto 
b) Oblíquo 
c) Tratamento 
d) Possessivo 

 
14. “... uma raposa foi até um vinhedo...” 
As palavras em negrito é um Artigo: 
a) Definido 
b) Indefinido 
c) Primitivo 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 
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15. “... Estão verdes, estão azedas...” 
De acordo com a classe gramatical as palavras em negrito são: 
a) Substantivos 
b) Artigos 
c) Adjetivos 
d) Advérbios 
 
16. “Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo 
que ia encontrar muita uva.”  
O Substantivo em destaque é classificado em: 
a) Abstrato 
b) Próprio 
c) Composto 
d) Comum 
 
Conhecimentos Específicos 

 
17. Assinale a alternativa que não se enquadra nas vias 
urbanas? 
a) Vias de trânsito rápido, vias arteriais. 
b) Vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras. 
c) Vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias 

locais. 
 d) Vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras, vias 

locais e estradas. 
 

18. O sinal A-1b  significa: 
a) Curva à direita. 
b) Vire à direita. 
c) Curva acentuada à direita. 
d) Retorno à direita. 

 
19. Dirigir veículo sem ser habilitado gera infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
20. Quando o veículo que utiliza esta com ruídos e estabilidade 
em condições precárias indica que: 
a) O sistema de refrigeração esta com problemas. 
b) A suspensão e os pneus estão com qualidade baixa do 

normal permitido. 
c) Os pneus e rodas estão em ótimo estado. 
d) O sistema eletrônico esta com falhas. 

 
21. Quando o motorista precisar utilizar o telefone ele deve: 
a) Seguir com o veículo no acostamento com velocidade baixa. 
b) Parar o veículo no acostamento para fazer a ligação. 
c) Seguir com a velocidade baixa. 
d) Dobrar a atenção e seguir seu trajeto. 

 

22. O sinal R-23  significa: 
a) Mantenha-se à direita. 
b) Conserve-se à direita. 
c) Sentido à direita. 
d) Curva à direita. 

 
23. Qual tempo de validade da permissão para dirigir? 
a) Um ano. 
b) Dois anos. 
c) Três anos. 
d) Cinco anos. 

 
24. O condutor que possui permissão para dirigir pode ter uma 
infração: 
a) Leve e uma grave. 

b) Grave. 
c) Média. 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas, pois não se pode 

ter pontuação quando possui permissão para dirigir. 
 

25. O motorista que transita com veiculo produzindo fumaça em 
excesso gera infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
26. Segundo as regras de direção defensiva, o triangulo deve 
ser utilizado em uma via de 60 km/hora da seguinte forma: 
a) Contar vinte passos longos não podendo chegar em curvas 

que dificulte a visibilidade. 
b) Contar sessenta passos longos se não houver nenhuma 

condição adversa de tempo. 
 c) Contar quarenta passos longos sem chuva. 
 d) Contar cinqüenta passos longos em caso de chuva ou 

neblina. 
 

27. Qual a velocidade máxima permitida em uma estrada não 
sinalizada? 
a) 40 km/hora. 
b) 60 km/hora. 
c) 80 km/hora. 
d) 100 km/hora. 

 
28. Como socorrer uma vítima quando está presa no sinto e 
precisa ser removida do veículo? 
a) Cortar o cinto e retirar a vítima tomando cuidado com sua 

coluna. 
b) Chamar ajuda e tranqüilizar a vítima. 
c) Tranqüilizar a vítima e passá-la por debaixo do cinto. 
d) Não se pode mover a vítima em hipótese alguma. 

 
29. Quando a vitima sofrer hemorragia nasal, o que não se 
deve fazer? 
a) Colocar compressa de água fria sobre o nariz, testa e nuca. 
b) Colocar compressa de água quente sobre o nariz, testa e 

nuca. 
c) Ficar com a cabeça um pouco inclinada para traz. 
d) Manter a vitima em local arejado e fresco. 

 
30. Quais são os principais componentes do sistema elétrico? 
a) Bateria, chave de ignição, bomba de água, distribuidor, vela 

e bobina. 
b) Bateria, chave de ignição, distribuidor, vela e bobina. 
c) Bateria, chave de ignição, distribuidor, vela, platô e disco. 
d) Bateria, chave de ignição, carburador, distribuidor e vela. 

 
31. Quantos pontos na habilitação uma infração grave gera? 
a) Quatro pontos. 
b) Cinco pontos. 
c) Seis pontos. 
d) Sete pontos. 

32. O sinal A-12 significa: 
a) Interseção circular. 
b) Rotatória à frente. 
c) Sentido Circular a frente. 
d) Entroncamento em circulo. 

 
33. Condições adversas são todos aqueles fatos que 
prejudicam o desempenho normal de um condutor ou de um 
veículo. Assinale a alternativa correta: 
a) Ofuscamento pela luz do farol do veículo que cruza o outro é 

uma condição adversa de motorista. 
b) Enchente é condição adversa de tempo. 
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c) A penumbra é condição adversa de tempo. 
d) A fumaça proveniente de queimada é condição adversa de 

tempo. 
 

34. Assinale a alternativa correta: 
a) Toda criança e adolescente terá direito ao acesso para ser 

habilitado gratuitamente, mas será necessário ter atestado 
de pobreza devidamente investigado pela autoridade 
competente. 

b) A criança e o adolescente são protegidos pelo Estado e 
todas as infrações no trânsito relativas serão consideradas 
infração grave. 

c) Os dirigentes de sistema educacional são obrigados 
comunicar o órgão competente caso menores tenha sinais 
de maus tratos. 

d) O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado no ano de 
1989. 

35. A sinalização R-29  significa: 
a) Proibido o trânsito de pedestres. 
b) Local não permitido a pedestres. 
c) Proibido a circulação de pedestres. 
d) Proibido a passagem de pedestres. 

 
36. O conceito de via é: 
a) Toda superfície onde circule veículos. 
b) Toda superfície onde circule pessoas. 
c) Toda superfície como pista de rolamento, calçada 

acostamento, ilha e canteiro central. 
d) Ruas ou avenidas que se destinam à circulação pública. 

 
37. O condutor que pretende se habilitar na categoria “E” 
deverá: 
a) Ter a categoria “B” há mais de 2 anos. 
b) Não ter cometido infração gravíssima nos últimos 12 meses. 
c) Ter no mínimo a categoria “D” por seis meses. 
d) Ter mais de vinte e um anos. 

 
38. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, vias por 
interseções em nível, geralmente controladas por semáforo, 
possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, 
caracterizam-se uma via: 
a) De trânsito rápido. 
b) Arterial. 
c) Coletora. 
d) Local. 

 
39. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, quando 
necessário, comete infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
40. Qual a velocidade permitida para ônibus em uma rodovia 
onde não tenha sinalização? 
a) 80 km/hora. 
b) 90 km/hora. 
c) 100 km/hora. 
d) 110 km/hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




