
 
 

 

 

 

 

103 – Motorista I  
 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 
questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada 
uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele 
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente 
ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 
saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a 
transcrição das respostas para o cartão-resposta. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. 
Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01 - Assinale a alternativa correta quanto ao uso d a norma culta. 
 

a) Elaboramos defesa prévia, recurso perante ao CETRAN, DIRETRAN e DETRAN. 
b) Elaboramos defesa prévia e recurso perante o CETRAN, DIRETRAN e ao DETRAN. 
*c) Elaboramos defesa prévia e recurso perante CETRAN, DIRETRAN e DETRAN. 
d) Elaboramos defesa prévia, recurso perante a CETRAN, DIRETRAN e DETRAN. 
e) Elaboramos defesa prévia e recurso perante as CETRAN, DIRETRAN e DETRAN. 

 
02 - Identifique a ordem correta das sentenças abai xo para constituir um texto: 

 

1. Cientistas de oito centros de pesquisa dos EUA an unciaram o encontro de uma pílula bastante eficaz p ara 
prevenir o desenvolvimento do diabetes tipo 2, cons iderado atualmente uma das maiores ameaças à saúde.  

2. Ao todo, estima-se que ela atinja cerca de 250 m ilhões de pessoas no mundo. 
3. A comunidade científica mundial recebeu na últim a semana uma boa notícia. 
4. Associada à obesidade, a doença eleva os riscos de infarto e pode provocar cegueira, entre outras 

enfermidades. 
5. O remédio que encheu de esperanças médicos do mu ndo afora chama-se pioglitazona. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a ordem corret a das sentenças: 
 

*a) 3 – 1 – 4 – 2 – 5. 
b) 1 – 2 – 4 – 3 – 5. 
c) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 
d) 5 – 4 – 1 – 2 – 3. 
e) 1 – 5 – 4 – 3 – 2. 

 
03 - Considere o seguinte texto: 
 

RESTAURANTE QUÍRON 
 

Restaurante por quilo e petiscaria 
 

Atendemos de 2ª a 6ª, das 11h00 as 14h00 
A noite servimos pizza. 

 
Assinale a alternativa que indica corretamente o us o de acento grave na placa desse restaurante. 

 

a) Atendemos de 2ª à 6ª, das 11h00 as 14h00. À noite servimos pizza. 
*b) Atendemos de 2ª a 6ª, das 11h00 às 14h00. À noite servimos pizza. 
c) Atendemos de 2ª a 6ª, das 11h00 as 14h00. A noite servimos pizza. 
d) Atendemos de 2ª à 6ª, das 11h00 às 14h00. À noite servimos pizza. 
e) Atendemos de 2ª a 6ª, das 11h00 às 14h00. A noite servimos pizza. 

 
04 - Considere o trecho abaixo: 

 

Claro que todo mundo fica triste ou preocupado ao descobrir que uma espécie corre o risco de desaparecer. Mas 
acredite: evocar a imagem de um animal em extinção não é a melhor forma de preservar a natureza. Quem entende de 
marketing garante que esse tipo de mensagem não funciona porque carrega uma carga negativa – a ideia de causa perdida, 
que desestimula a ação prática. 

Não que a extinção de espécies deva ser deixada de lado, muito pelo contrário! Mas a prova de que os marqueteiros 
verdes estão certos, segundo eles mesmos, seriam as pesquisas de opinião que demonstram a insensibilidade geral para 
esse tema – apesar do bombardeio de mensagens preservacionistas baseadas na extinção. Um levantamento feito em 2010 
na Europa revelou que mais de 70% dos europeus acreditam que a perda de biodiversidade é um problema “para o futuro”. 
 

De acordo com o texto, é correto afirmar: 
 

a) Os ambientalistas insistem nas propagandas utilizando animais em extinção porque pesquisas de opinião demonstraram 
que os europeus têm preocupação com o futuro. 

b) Para que a conscientização ambiental com relação à preservação da biodiversidade ocorra, é preciso que as 
propagandas usem a imagem de animais que ainda possam ser salvos. 

*c) A mensagem negativa associada à imagem de um animal em extinção atrapalha a mobilização das pessoas com relação 
ao tema da preservação da natureza. 

d) Os marqueteiros sabem que a ação prática das pessoas se dá a partir de propagandas positivas, e por isso utilizam o 
apelo dos animais em risco de extinção. 

e) Considerando a preservação da natureza uma causa perdida, os marqueteiros buscam notícias mais positivas para 
conseguir o apoio das pessoas. 
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05 - Anita Roddick foi uma empresária inglesa de su cesso que se tornou ativista ambiental nos anos 80,  aliando sua 
experiência empresarial à de ambientalista. Veja ab aixo um trecho de um de seus depoimentos: 

 

Na Inglaterra, a expectativa de vida das mulheres é de 85 anos. A dos homens é sete ou oito anos menos. Cerca de 25% da 
população tem mais de 65 anos – 17% têm mais de 85. Hoje ter 65 ou 85 anos é muito diferente do que quando eu era 
criança. As pessoas estão fortes e saudáveis. O que está acontecendo com elas? Na Inglaterra, os homens estão se 
encasulando, tornando-se mais próximos dos familiares. Já as mulheres estão se tornando cada vez mais radicais. Elas são 
as propulsoras de todos os movimentos voluntários no país. Estão voltando para as salas de aula e querem ser ouvidas – na 
comunidade, no ambiente de trabalho, na escola. As mulheres estão polindo suas habilidades e acumulando conhecimento. 
Veja meu caso. Estou escrevendo livros e fundei a New Business Academy para disseminar conhecimento sobre 
empreendedorismo. Acho magnífico o caminho de disseminar informação, porque a informação que fica com você não leva a 
lugar algum, apenas transforma-se em arrogância. De certa maneira, todos nós vamos terminar como professores, o que não 
é nada mau. 

(Cyntia Rosenburg. O legado da dama verde. In: Época Negócios. 10/2007, p. 68.) 
 

Com base no texto, considere as seguintes afirmativ as: 
 

1. O aumento da expectativa de vida tem refletido e m mudanças de comportamento das pessoas idosas. 
2. O radicalismo político e social, que era associa do aos jovens, hoje está nas mãos de pessoas idosas . 
3. Os idosos vão, aos poucos, tornando-se professor es. 
4. As mulheres idosas estão tendo uma maior partici pação em ações sociais. 
5. As mulheres se tornam mais empreendedoras à medi da que envelhecem. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

*a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
 

06 - Considere o seguinte texto: 
 

Inovação é uma propriedade emergente. Quer dizer o seguinte: num grupo (pessoas, empresas, países), inovação é algo 
que emerge – brota – quando existem certos encaixes entre vários elementos diferentes. Não é algo que possa ser embutido 
no sistema por decreto. 

Dizem que os funcionários da antiga burocracia soviética achavam que os EUA tinham um Ministério da Inovação 
(secreto). Esse seria o segredo mais bem guardado do país. Segundo pensavam, não se poderia ter tanta vitalidade 
inovadora sem que alguém estivesse gerenciando a coisa. 

A gestão da inovação, porém, é como a gestão da marca. Uma marca forte só existe quando há muitos elementos bem 
encaixados: pessoas competentes, logística, distribuição, comunicação, desenvolvimento de produto, serviço ao cliente, 
relações com fornecedores... A marca emerge da interação entre todas essas coisas. É impossível ter marca forte sem os 
encaixes adequados entre os elementos que a compõem. 

 
(NÓBREGA, Clemente. Por que o Brasil é ruim de inovação? Época Negócios, 10/2007. p. 78. Adaptado.) 

 

De acordo com esse texto, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Inovações demandam sintonia entre vários elementos sociais e econômicos. 
b) Marcas pressupõem a atuação conjunta de múltiplos fatores. 
*c) Inovações são fruto da intencionalidade individual de bons administradores. 
d) Propriedades emergentes são um produto multifatorial. 
e) O Brasil trabalha mal com propriedades emergentes. 

 
07 - Considere o texto abaixo: 

 

O imperador francês Napoleão Bonaparte tinha 1,68 m. Essa medida está nas anotações de seu médico François Carlo 
Antommachi, altura dentro da média para os franceses do século 19 e razoável até para os padrões de hoje. Por isso não se 
sabe por que Napoleão ganhou fama de baixinho. Uma hipótese: ele era frequentemente visto pelo povo à frente da Guarda 
Imperial, que só tinha brutamontes. Por comparação, acabava parecendo um nanico. A rival Inglaterra também pode ter 
contribuído para difamá-lo. “O mito do pequeno grande homem cresceu a partir da ruptura da paz de Amiens, celebrada entre 
França e Inglaterra em 1802”, diz o historiador francês Marcel Dunan. Dali em diante, a propaganda britânica não parou mais 
de ridicularizar Napoleão. 

A campanha deu certo. Tão certo que o psicólogo austríaco Alfred Adler chegou a batizar de “complexo de Napoleão” o 
sentimento de inferioridade que ele sempre acreditou ser comum aos baixinhos. De acordo com a teoria furada de Adler, 
homens pequenos tenderiam a ser mais agressivos, para tentar dominar os mais altos. 

 

De acordo com o texto, é correto afirmar: 
 

a) A ideia de que homens de pequena estatura são agressivos é um mito desenvolvido devido ao fato de Napoleão ter sido 
baixinho. 

*b) A propaganda inglesa contra Napoleão buscou em sua estatura uma forma de atacá-lo. 
c) Para compensar sua estatura, Napoleão estava sempre cercado por soldados da Guarda Imperial. 
d) O psicólogo que tratou de Napoleão, Alfred Adler, propôs a teoria do “complexo de Napoleão”. 
e) A propaganda inglesa difundia a ideia de que os baixinhos tentam compensar seu sentimento de inferioridade sendo 

agressivos. 
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08 - Em uma matéria do site UOL, algumas crenças sob re o mundo profissional foram abordadas como concei tos 
desatualizados. Um desses conceitos era a ambição, que foi analisada por três consultores. Veja abaixo um trecho 
da matéria: 

 

Pessoas ambiciosas são perigosas 
 

Para o consultor Eduardo Ferraz, autor do livro “Por que a gente é do jeito que a gente é?” (Ed. Gente), pessoas ambiciosas 
normalmente são mais invejadas do que malvistas, pois são claras a respeito de seus objetivos. Mas atenção: ambição é 
diferente de ganância. Christian Barbosa diz que ser ambicioso é bom, fará com que você persista em buscar o sucesso. 
“Porém, se todas as suas tarefas estiverem relacionadas à ambição, você poderá ser malvisto”, destaca o consultor. Luciano 
Alves Meira, consultor da Franklin Covey Brasil, enfatiza que a ambição precisa ser compartilhada e orientada por valores. 
"Assim, sem dúvida, é um traço do trabalhador da era do conhecimento, a que vivemos”, diz. 
 

(http://estilo.uol.com.br/comportamento/ultimas-noticias /2011/04/06. Acessado em 07 abr. 2011.) 
 

Com base no texto, considere as seguintes afirmativ as: 
 

1. Os três consultores concordam em que a ambição é  boa. 
2. Os consultores chamam a atenção para não confund ir ambição com o desejo cego de conseguir coisas. 
3. Para os consultores, a ambição pode ser um empeci lho profissional se não for bem conduzida. 
4. A ambição, para os consultores, é um traço de co mportamento valorizado no universo corporativo atua l. 
5. De acordo com os consultores, a ambição é a gara ntia do sucesso profissional nos dias atuais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
09 - Richard Rhodes é um dos maiores estudiosos da corrida armamentista no mundo. Em 2010, concluiu mai s um livro 

em que trata das armas nucleares. Em entrevista à re vista Istoé , ele falou sobre o problema das armas nucleares na  
atualidade. Numere a coluna da direita, relacionand o algumas perguntas selecionadas da entrevista com as 
respectivas respostas. 

 

1. As ameaças do terrorismo 
internacional podem motivar 
uma nova corrida armamentista 
nuclear? 

2. Então estamos numa situação 
pior do que antes do ataque de 
11 de setembro? 

3. Parece que o legado dos anos 
Bush foi a organização do medo 
e da vulnerabilidade, que 
estavam enraizados nos EUA 
desde a Guerra Fria? 

4. O que esperar do futuro, então? 
 

(   ) Podem. Houve uma mudança fundamental nessa situação, perce bida até 
por setores conservadores. Grupos subnacionais, com o a Al Qaeda, que 
não têm territórios ou uma população para defender,  podem vir a ter 
acesso ao poder incomensurável de materiais enrique cidos. 

(   ) Isso mesmo. Bush não entendeu uma lição estab elecida desde a Guerra 
da Coreia: num mundo nuclear é impossível ter uma v itória clara. 
Vivemos numa situação em que armas nucleares são com pletamente 
inúteis. 

(   ) Sim. Nem os EUA nem outros países estão seguros  enquanto 
dispuserem de um arsenal nuclear com base na ameaça . Isso não 
representa mais nenhuma segurança. É exatamente o co ntrário. 

(   ) As potências nucleares remanescentes vão perc eber que essas armas 
são, em primeiro lugar, perigosas para si mesmas, p ois conduzem à 
ameaça por outras potências e vizinhos. E a longo pr azo vão perceber 
que seus arsenais são inúteis e é melhor viver num mundo sem armas 
nucleares. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração co rreta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 1 – 4. 
b) 3 – 1 – 2 – 4. 
c) 2 – 4 – 1 – 3. 
d) 1 – 4 – 2 – 3. 
*e) 1 – 3 – 2 – 4. 

 
10 - Considere o trecho a seguir: 

 

Apesar da insistência do boato dizer que elefantes têm medo de ratos não faz sentido . Elefantes adultos 
simplesmente não têm predadores na natureza e, por isso, não são de se assustar por pouca coisa. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a pontuação co rreta para a frase sublinhada. 
 

a) Apesar da insistência, do boato, dizer, que elefantes, têm medo de ratos não faz sentido. 
*b) Apesar da insistência do boato, dizer que elefantes têm medo de ratos não faz sentido. 
c) Apesar da insistência do boato, dizer que: elefantes têm medo de ratos, não faz sentido. 
d) Apesar, da insistência do boato, dizer que elefantes têm medo de ratos, não faz sentido. 
e) Apesar da insistência, do boato dizer que elefantes têm medo de ratos, não faz sentido. 
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MATEMÁTICA 
 
11 - Um empregado recebia como salário a quantia de  R$ 1.250,00. Após um aumento, ele passou a receber  R$ 1.750,00. 

Isso significa que o empregado teve um percentual d e aumento sobre o salário inicial de: 
 

a) 25%. 
b) 35%. 
*c) 40%. 
d) 45%. 
e) 50%. 

 
12 - Raquel preparou 3 litros de limonada, que será  servida em copos de 250 ml. Quantos copos cheios e la poderá servir? 

 

a) 10 copos. 
*b) 12 copos. 
c) 14 copos. 
d) 15 copos. 
e) 16 copos. 
 

13 - Em um mapa, a cidade de Curitiba aparece a 1,5 cm de distância da cidade de Joinville, medindo-se em linha reta. Se, 
nesse mapa, 1 cm equivale à distância real de 68 km , qual a distância real entre as duas cidades? 
 

a) 80 km. 
b) 82 km. 
c) 96 km. 
*d) 102 km. 
e) 110 km. 

 

14 - Em um rio, a corrente flui a uma velocidade de 4 km/h. Um barco faz uma viagem de 5 km em 
1
4

h, quando está a 

favor da corrente. Qual seria a velocidade do barco , caso as águas estivessem paradas? 
 

a) 8 km/h. 
b) 10 km/h. 
c) 12 km/h. 
d) 14 km/h. 
*e) 16 km/h. 

 
15 - Na reforma de uma casa, decidiu-se construir u ma sala em “L”, como ilustra a figura. Qual 

deve ser o valor de x para que a área dessa sala se ja de 27 m 2? 
 

a) 1 m. 
b) 2 m. 
*c) 3 m. 
d) 4 m. 
e) 5 m. 

 
 

INFORMÁTICA 
 
16 - O conceito “combinação de hardware e software que fornece um sistema de segurança, geralmente par a impedir 

acesso externo não autorizado a uma rede interna ou  intranet”, diz respeito a: 
 

*a) firewall. 
b) switch. 
c) ADSL. 
d) NAT. 
e) access point. 

 
17 - Entre os procedimentos de cópia de segurança no  Windows XP, considere o seguinte conceito: “Backup q ue copia 

todos os arquivos selecionados, mas não marca cada arquivo como tendo sofrido backup (em outras palavr as, o 
atributo de arquivamento não é desmarcado)”. Essa de finição corresponde a: 

 

a) backup incremental. 
b) backup diferencial. 
c) backup diário. 
d) backup normal. 
*e) backup de cópia. 

 

x 

x 

x 

x 



 7

18 - Considere as seguintes afirmativas sobre memór ia: 
 

1. Memória RAM permite leitura e escrita, porém per de o seu conteúdo quando o computador é desligado. 
2. Memória ROM contém informações que não podem ser  modificadas. 
3. Memória virtual é um armazenamento temporário us ado por um computador para executar programas que 

precisem de mais memória do que ele tem. 
4. Memória cache permite o armazenamento temporário  através de uma porta USB. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
19 - Para selecionar células ou intervalos não adjac entes no MS Excell 2003, clique na primeira célula ou  intervalo e 

mantenha pressionada a tecla ____ enquanto clica em  outras células ou intervalos. 
 

Assinale a alternativa que preenche adequadamente a  lacuna acima. 
 

a) SHIFT 
*b) CTRL 
c) ALT 
d) ESC 
e) SCROLL LOCK 

 
20 - Considerando o MS Word 2003, numere a coluna da  direita de acordo com sua correspondência com a co luna da 

esquerda. 
 

1. Texto em itálico . 
2. Abre o menu Substituir. 
3. Cria um novo documento. 
4. Centraliza o parágrafo. 
5. Insere uma quebra de página. 

(   ) Ctrl+O  
(   ) Ctrl+E 
(   ) Ctrl+U 
(   ) Ctrl+I 
(   ) Ctrl+Enter 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração co rreta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

*a) 3 – 4 – 2 – 1 – 5. 
b) 5 – 1 – 3 – 2 – 4. 
c) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 
d) 1 – 5 – 4 – 3 – 2. 
e) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 - Segundo o artigo 62, parágrafo único, do Código  de Trânsito Brasileiro (CTB), a velocidade mínima de cada via é 

estabelecida em função de um determinado percentual  da velocidade máxima do mesmo local, desde que 
respeitadas as condições operacionais do trânsito e  da via. Assinale a alternativa que apresenta o val or da referida 
porcentagem. 

 

a) 40%. 
b) 45%. 
*c) 50%. 
d) 55%. 
e) 60%. 
 

22 - Conforme o anexo 2 do CTB e desconsiderando co res, qual o significado da placa ilustrada abaixo? 
 

 
a) Fim da via. 
b) Tachões na pista. 
c) Passarela. 
*d) Alfândega. 
e) Bloqueio. 
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23 - O sinal sonoro composto por apenas um silvo lo ngo do apito do agente de trânsito representa qual ordem? 
 

*a) Diminua a marcha. 
b) Pare. 
c) Trânsito impedido em todas as direções. 
d) Trânsito lento. 
e) Acenda a lanterna. 

 
24 - As categorias “B” e “C” da Carteira Nacional d e Habilitação (CNH) permitem, respectivamente, cond uzir somente 

veículos com as seguintes características: 
 

a) Todos os veículos das categorias “A” e “B”; todos os veículos das categorias “A” “B” e “C”. 
b) Veículos com ou sem reboque, com peso total máximo de 3.500 kg e lotação máxima de 9 pessoas fora o condutor; 

todos os veículos da categoria “B” e veículos com reboque, com peso até 8.000 kg. 
c) Veículos sem reboque, com peso máximo de 2.000 kg e lotação máxima de 7 pessoas; todos os veículos da categoria 

“B” e veículos com reboque, com peso até 6.000 kg. 
d) Somente veículos da categoria “B”; somente veículos da categoria “C”. 
*e) Veículos com ou sem reboque, com peso máximo de 3.500 kg e lotação de até 8 pessoas fora o condutor; todos os 

veículos da categoria “B”, veículos de carga com mais de 3.500 kg, com ou sem reboque, desde que o reboque pese 
menos que 6.000 kg, tratores e máquinas agrícolas. 

 
25 - Assinale a alternativa que apresenta somente i nfrações graves. 
 

a) Dirigir quando em situação de incapacidade física ou mental temporária; ultrapassar pela direita, salvo se o veículo da 
frente for virar à esquerda; seguir veículo de urgência e com prioridade de passagem. 

b) Rebocar com cabo flexível ou corda; transportar passageiro no compartimento de carga; trafegar com excesso de peso 
ou lotação. 

c) Trafegar em velocidade superior à velocidade máxima em mais de 20% nas rodovias, vias rápidas e vias arteriais; não 
dar preferência aos demais veículos e pedestres ao entrar ou sair de fila de estacionamento; não parar antes de 
cruzamento com via férrea. 

*d) Não reduzir a velocidade ao se aproximar de interseção não sinalizada, da calçada ou acostamento; não usar sinal 
luminoso ou gesto indicador de mudança de direção, mudança de faixa ou parada; deixar de prestar ajuda, quando 
solicitado pela autoridade. 

e) Ameaçar pedestres que cruzam a via; conduzir veículo lento e de maior porte fora da faixa da direita; efetuar manobras 
perigosas, arrancadas, derrapagem ou frenagem em vias públicas. 

 
26 - Ao se prestarem primeiros socorros a uma vítim a de acidente de trânsito, deve-se realizar uma ava liação primária, 

procedimento este que obedece a uma sequência espec ífica. Sendo assim, numere as informações a seguir, de 
acordo com a sequência correta da avaliação primári a. 

 

(   ) Estabilização da coluna cervical e desobstruçã o das vias respiratórias. 
(   ) Nível de consciência. 
(   ) Exposição e proteção da vítima. 
(   ) Circulação, hemorragia e controle de choque. 
(   ) Respiração. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração co rreta da coluna, de cima para baixo. 
 

*a) 1 – 4 – 5 – 3 – 2. 
b) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 
c) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 
d) 5 – 3 – 2 – 1 – 4. 
e) 4 – 1 – 3 – 5 – 2. 

 
27 - Com relação aos sintomas de parada cardíaca, i dentifique os itens a seguir como verdadeiros (V) ou  falsos (F): 
 

(   ) Palidez excessiva. 
(   ) Pupilas dilatadas. 
(   ) Inconsciência. 
(   ) Pele e lábios roxos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência co rreta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) V – F – F – V. 
*d) V – V – V – V. 
e) F – V – V – F. 
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28 - Em caso de queimadura, considere os seguintes p rocedimentos: 
 

1. Quando houver roupas grudadas na pele, estas dev em ser removidas. 
2. Em casos de queimaduras ocasionadas por agentes q uímicos, estas devem ser lavadas com água em 

abundância, enquanto se retira a roupa e também apó s. 
3. Se possível, aplicar loção, óleo, pomada ou outro  produto próprio para queimadura. 
4. Não estourar bolhas, e caso estas já estejam est ouradas, evitar qualquer contato direto com a regiã o lesionada. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente o item 2 é verdadeiro. 
*b) Somente os itens 2 e 4 são verdadeiros. 
c) Somente os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros. 
d) Somente os itens 1 e 3 são verdadeiros. 
e) Os itens 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. 
 

29 - Ter seu veículo imobilizado na via por falta d e combustível é considerado: 
 

a) infração leve. 
b) infração gravíssima. 
c) infração grave. 
*d) infração média. 
e) crime de trânsito. 
 

30 - Numa via urbana classificada como coletora, se  não houver sinalização regulamentadora, a máxima v elocidade 
permitida será de: 

 

a) 30 km/h. 
*b) 40 km/h. 
c) 60 km /h 
d) 70 km/h 
e) 80 km/h. 
 

31 - O motorista que executar operação de conversão  à direita ou à esquerda em locais proibidos pela s inalização está 
sujeito a: 

 

a) multa por infração gravíssima. 
*b) multa por infração grave. 
c) medida administrativa. 
d) multa por infração gravíssima, passível de ter o direito de dirigir suspenso. 
e) multa por infração média. 
 

32 - Um motorista que pretenda conduzir um veículo com lotação para 12 pessoas rebocando um trailer pr ecisa, 
necessariamente, ser habilitado em qual das seguint es categorias da CNH? 

 

a) A. 
b) B. 
c) C. 
d) D. 
*e) E. 

 
33 - Quais das seguintes características fazem part e da direção defensiva? 
 

1. Atenção. 
2. Previsão. 
3. Ação. 
4. Habilidade. 
 

Estão corretos os itens: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
c) 1, 2 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
*e) 1, 2, 3 e 4. 
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34 - Com relação aos conhecimentos fundamentais par a o motorista defensivo, identifique os itens a seg uir como 
verdadeiros (V) ou falsos (F): 

 

(   ) As leis e normas de trânsito. 
(   ) As particularidades do veículo, seus equipame ntos e acessórios. 
(   ) Os órgãos responsáveis pela manutenção das co ndições de tráfego. 
(   ) As condições adversas e a maneira correta de enfrentá-las. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência co rreta, de cima para baixo. 
 

*a) V – V – F – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – F – V. 
e) V – F – V – F. 
 

35 - Associe a coluna da direita, que apresenta pos turas a serem tomadas diante de algumas situações, com a da 
esquerda, que contém diferentes condições adversas de condução. 

 

1. Penumbra.  
2. Neblina ou cerração. 
3. Declives acentuados. 
4. Trânsito lento ou congestionado. 
5. Vias mal conservadas. 

(   ) Utilizar freio de motor e não deixar o veículo ganh ar velocidade.  
(   ) Conduzir com velocidade compatível e ter cuid ado com a parte 

de baixo do veículo. 
(   ) Redobrar a atenção, reduzir a velocidade, ace nder o farol baixo 

mesmo de dia e não usar luz alta. 
(   ) Reduzir a velocidade e redobrar a atenção. 
(   ) Evitar locais e horários de maior movimento. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração co rreta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 2 – 5 – 3 – 1. 
b) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 
*c) 3 – 5 – 2 – 1 – 4. 
d) 2 – 3 – 4 – 1 – 5. 
e) 1 – 4 – 3 – 5 – 2. 
 

36 - Considere o esquema de representação de medida s de pneus a seguir: 
 

 
 

Com base no esquema apresentado acima, é correto af irmar que um pneu cuja identificação é 185/70 R 15 82 T: 
 

1. tem largura da seção igual 185 milímetros. 
2. tem altura da seção igual a 70 milímetros. 
3. deve ser montado em aros com raio igual a 15 pol egadas. 
4. tem diâmetro externo igual a 82 centímetros. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
*e) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
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37 - Considere as seguintes afirmativas em relação à mecânica de um automóvel cujo ano de fabricação é  2010, com 
motor dianteiro a gasolina, transmissão mecânica co m tração dianteira e equipado com sistema ABS: 

 

1. A embreagem, o câmbio, o diferencial e o eixo ca rdan fazem parte do sistema de transmissão. 
2. As juntas homocinéticas são utilizadas com a fin alidade de impedir o vazamento do óleo do diferenci al. 
3. O sistema ABS é um recurso utilizado para impedir  o travamento das rodas durante o processo de frena gem do 

veículo. 
4. O catalisador é um componente obrigatório do sis tema de escapamento e tem por finalidade transforma r gases 

nocivos da queima do combustível em derivados menos  poluentes. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeira. 
e)  Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
 

38 - Em relação à manutenção de veículos automotores , considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O T.W.I. de um pneu indica que ele já atingiu o limite de uso permitido por lei e deve ser substitu ído. 
2. Para substituir o óleo do motor, pode-se utilizar  um óleo mineral cuja especificação é 20W50 SL, mesm o 

sabendo-se que, no manual do veículo, está indicada  a utilização de um óleo mineral com especificação 20W50 
SJ. 

3. Diferentemente do óleo do motor, o óleo do câmbi o e o fluido de freio não precisam ser substituídos  em 
intervalos regulares. 

4. O filtro do ar retém as impurezas e partículas c ontidas no ar aspirado pelo motor, evitando que ela s danifiquem a 
bomba injetora dos motores a diesel. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
*d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
 

39 - Em um motor que pode utilizar tanto o álcool qu anto a gasolina como combustível, o sensor que mede  a quantidade 
de oxigênio presente nos gases do escapamento, perm itindo assim que a central eletrônica ajuste a quan tidade de 
combustível a ser injetado, é chamado de: 

 

a) oxímetro. 
b) sonda delta. 
c) sensor de detonação. 
*d) sonda lambda. 
e) sensor hall. 
 

40 - Em um automóvel com motor a álcool, a bateria, a bobina, o distribuidor e as velas são componentes  do sistema de: 
 

*a) ignição. 
b) partida. 
c) iluminação. 
d) arrefecimento. 
e) injeção. 


