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Cargo; Motorista de Transporte Escolar 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Todas as palavras estão corretamente acentuadas em 
apenas uma alternativa. Assinale-a:  
a) Apêndice, óculos, lâmina  
b) Celulóide, idéia, história  
c) Arqueólogo, próstata, cornéa  
d) Frêmito, oxigenío, proteína  
 
02. A única alternativa que não contém todas as palavras 
corretamente escritas é:  
a) Tráfico, naufrágio, ômega  
b) Reclassificar, vacilar, lodaçal  
c) Horário, óstia, ouriço  
d) Sacrifício, extremidade, empossar  
 
03. Assinale a alternativa cuja separação silábica da palavra 
está correta:  
a) Caa-tin-ga  
b) Ps-eu-dô-ni-mo  
c) Ra-p-to  
d) Am-né-sia  
 
04. O substantivo da frase abaixo é:  
“Os gafanhotos devastaram tudo.”  
a) Os  
b) Gafanhotos  
c) Devastaram  
d) Tudo  
 
05. Passe para o plural todas as palavras que admitem plural, 
sem modificar o significado da frase. 
“O povo está sobrecarregado de imposto.”  
a) Os povos estão sobrecarregados de imposto.  
b) O povo está sobrecarregado de imposto.  
c) Os povos está sobrecarregados de impostos.  
d) Os povos estão sobrecarregados de impostos.  
 
06. A frase abaixo, escrita no diminutivo, ficará corretamente 
escrita no aumentativo somente na alternativa:  
“O homenzinho morava naquela casinha.”  
a) O homão morava naquele casão.  
b) O homenzarrão morava naquele casarão.  
c) O homenzarrão morava naquele castelo.  
d) O homenzão morava naquela casona.  
 
07. A palavra um pode constituir artigo ou numeral. Identifique 
quando ocorrem um e outro, nas frases.  
I) Uma dose de cachaça era tudo o que ele queria.  
II) Era um homem bom.  
III) Queria somente um cigarro a varejo.  
A sequência correta é:  
a) Numeral – numeral – artigo  
b) Artigo – artigo – numeral  
c) Numeral – artigo – numeral  
d) Artigo – numeral – artigo  
 
08. Faça concordar os adjetivos e pronomes colocados entre 
parênteses com os substantivos aos quais se referem:  
I) Metia medo a sua fisionomia, pois possuía nariz, face e boca 
__________. (defeituoso)  
II) Estando as portas __________ cerradas, não se percebia o 
que se passava lá dentro. (meio)  
III) Seu gênio era de um furor e raiva _______________. 
(sobre-humano)  
A sequência correta é:  
a) Defeituosa; meia; sobre- humano  
b) Defeituosas; meios; sobre- humanos  
 

c) Defeituosos; meias; sobre- humanas  
d) Defeituosos; meio; sobre- humana  
 
09. Complete as lacunas com as palavras que se encontram 
abaixo, e assinale a alternativa correta:  
“A _______________ da arte não é a imitação da natureza. Ela 
tem o seu _______________ em si _______________. O 
_______________ humano é tão _______________ como é a 
_______________, e só se atinge a obra de arte quando o 
espírito se _______________ da natureza e age 
_______________.” (Graça Aranha)  
 
Espírito– fim– independentemente– natureza– mesma– 
criador– liberta– finalidade  
A alternativa correta é:  
a) Finalidade– fim– mesma– espírito– criador– natureza– 

liberta– independentemente  
b) Natureza– criador– independentemente– fim– espírito– 

natureza– liberta– finalidade  
c) Natureza– espírito– independentemente– fim– criador– 

finalidade – mesma– liberta  
d) Mesma– finalidade– liberta– criador– espírito– natureza– 

independentemente– fim  
 
10. Leia o primeiro parágrafo do texto de José de Alencar, 
intitulado “Tarde sertaneja”, e determine quantos e quais são 
os adjetivos ali encontrados:  
“Ainda retiniam as últimas badaladas das Trindades, quando 
longe, pela várzea além, começavam a ressoar as ondulações 
afetuosas e tocantes de uma voz que vinha aboiando.”  
A resposta correta está na alternativa:  
a) Cinco: retiniam – últimas – Trindades – afetuosas – tocantes  
b) Quatro: retiniam – ondulações – começavam – aboiando  
c) Três: últimas – afetuosas – tocantes  
d) Dois: ainda – longe  
 
11. O feminino da frase abaixo encontra-se escrito na 
alternativa:  
“Os aldeões respeitavam por demais o simpático ancião.”  
a) As aldeãs respeitavam por demais a simpática anciã.  
b) As aldeias respeitavam por demais a simpática anciã.  
c) As aldeonas respeitavam por demais a simpática anciona.  
d) As aldeã respeitavam por demais os simpáticos anciãos.  
 
12. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando os 
nomes aos seus respectivos coletivos:  

(1) Concílio  
(2) Caravana  
(3) Elenco  
(4) Tripulação  
(5) Corja  
 

(   ) Artistas  
(   ) Marinheiros  
(   ) Padres  
(   ) Malfeitores  
(   ) Viajantes  
 

 A sequência correta é: 
a) 5- 4- 1- 3- 2 
b) 3- 4- 1- 5- 2 
c) 3- 5- 4- 2- 1 
d) 4- 2- 5- 1- 3 
 
13. Substantivos que têm um só gênero para designar animais, 
tem como tubarão e peixe, são chamados:  
a) comuns de dois gêneros.  
b) sobrecomuns. 
c) epicenos.  
d) de gênero duvidoso.  
 
14. São exemplos de substantivos sobrecomuns:  
a) sardinha, baleia e onça. 
b) herói e heroína. 
c) raja e rani.  
d) algoz, carrasco e verdugo.  
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15. Observe a frase:  
“Quatro vezes quatro são dezesseis.”  
As palavras quatro e dezesseis são exemplos de numerais:  
a) ordinais.  
b) cardinais.  
c) fracionários.  
d) multiplicativos.  
 
16. Quando se vai ao açougue comprar quinhentos gramas de 
músculo, está-se usando, em quinhentos gramas, um numeral:  
a) cardinal.  
b) ordinal.  
c) multiplicativo.  
d) fracionário.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A direção defensiva nos traz algumas condições adversas 
que é necessário reduzir a velocidade e ter mais cautela no 
transito, em relação às condições adversas do trânsito assinale 
a alternativa correta: 
a) São condições adversas de trânsito, chuva, buracos em 

vias, aquaplanagem e enchente. 
b) São condições adversas de trânsito, buracos em vias, 

enchente e congestionamento. 
c) São condições adversas de trânsito, congestionamento, 

feriados nacionais e presença de tratores e animais. 
d) São condições adversas de trânsito, buracos em vias, 

enchente e aquaplanagem. 
 

18. A sinalização R-27  significa: 
a) Trânsito lento à direita. 
b) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenham-

se a direita. 
c) Circulação exclusiva de ônibus e caminhões. 
d) Peso máximo permitido. 

 
19. Transitar em vias exclusivas para condutores determinados 
como a via especifica para ciclista gera infração: 
a) Leve. 
b) Media. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
20. Um condutor terá sua CNH cassada se atingir um total de: 
a) 19 pontos. 
b) 20 pontos. 
c) 21 pontos. 
d) 25 pontos. 

 
21. O artigo 269 e seus incisos do CTB elencam as medidas 
administrativas que serão cabíveis, elas são: 
a) Retenção e remoção do veículo, recolhimento do documento 

de habilitação ou permissão, recolhimento do certificado de 
registro e licenciamento e trasbordo do excesso de carga. 

b) Retenção e remoção do veículo, recolhimento do documento 
de habilitação ou permissão, advertência por escrito e 
suspenção do direito de dirigir. 

c) Retenção e remoção do veículo, recolhimento do documento 
de habilitação ou permissão, apreensão do veículo. 

d) Retenção e remoção do veículo, recolhimento do documento 
de habilitação ou permissão, recolhimento do certificado de 
registro e licenciamento e frequência obrigatória em curso 
de reciclagem. 

 

22. A sinalização  significa: 
a) Rotatória à frente. 

b) Sentido de circulação da rotatória. 
c) Interseção em circulo. 
d) Sentido circular obrigatório. 

 
23. Quando o veículo estiver em movimento e deixar de 
conserva-lo na sua faixa especial, gera infração: 
a) Leve. 
b) Media. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 
 
24. Se o agente de trânsito sinalizar com dois silvos breves, ele 
indica que: 
a) Diminua a marcha. 
b) Siga. 
c) Redução ou parada. 
d) Pare. 

 
25. O retorno nas vias urbanas deve ser feito da seguinte 
maneira: 
a) Entre na porta da garagem de alguém, dê ré e faça o 

retorno. 
b) Entre para o lado que quer fazer o retorno e o faça rápido 

para não corromper o trânsito. 
c) Entre na rua e dê a volta no quarteirão e pegue o retorno da 

via. 
d) Faça o retorno em cruzamentos de vias. 

 

26. A sinalização  significa: 
a) Pista escorregadia. 
b) Diminua a velocidade em caso de chuva. 
c) Projeção de cascalho. 
d) Pista irregular. 

 
27. Estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, 
das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de 
acostamento, gera infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
28. A prova teórica do candidato a habilitação deve conter no 
mínimo: 
a) 30 questões e deve ter no mínimo 70% de acerto. 
b) 25 questões e deve ter no mínimo 70% de acerto. 
c) 30 questões e deve ter no mínimo 50% de acerto. 
d) 25 questões e deve ter no mínimo 50% de acerto. 

 
29. Qual é o mínimo de horas aulas que um condutor deve ter 
ao adicionar uma categoria na sua habilitação? 
a) 25 horas aulas. 
b) 20 horas aulas. 
c) 15 horas aulas. 
d) 10 horas aulas. 

30. A sinalização  significa: 
a) Via lateral a direita. 
b) Interseção em “T”. 
c) Via lateral a esquerda. 
d) Bifurcação em “T”. 

 
31. Quantos metros deve- se deixar o veículo de esquinas para 
se evitar infrações? 
a) Oito. 
b) Cinco. 
c) Três. 
d) Dez. 



3 
 

 
32. Deixar de dar passagem pela esquerda , quando solicitado, 
gera infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
33. Qual é o cinto de segurança considerado mais seguro? 
a) Cinto de três pontos. 
b) Cinto diagonal. 
c) Cinto sub- abdominal. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
34. São condições adversas das vias: 
a) Curvas, aclives e declives, largura na pista, acostamento, 

buracos e tipo do pavimento. 
b) Curvas, aclives e declives, largura na pista, acostamento, 

chuva e neblina. 
c) Curvas, aclives e declives, largura na pista, acostamento, 

buracos e aquaplanagem. 
d) Curvas, aclives e declives, largura na pista, acostamento, 

buracos e enchentes. 
 

35. O fusível é utilizado para: 
a) Vedar os circuitos elétricos do veículo. 
b) Manter o bom funcionamento do veículo. 
c) Proteger o circuito elétrico do veículo. 
d) Gerar energia para o sistema elétrico. 

 

36. A sinalização  significa: 
a) Depressão. 
b) Saliência ou lombada. 
c) Confluência. 
d) Pista irregular. 

 
37. Dirigir veículo utilizando calçado que não se firme nos pés, 
gera infração: 
a) Leve. 
b) Media. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
38. Qual o prazo de interposição de recurso? 
a) É de 30 dias contados da data da notificação da penalidade. 
b) É de 30 dias contados da infração cometida. 
c) É de 15 dias contados da infração cometida. 
d) É de 45 dias contados da data da notificação da penalidade. 

 
39. Qual a velocidade que o condutor poderá percorrer nas 
estradas onde não exista sinalização? 
a) 100 km/hora. 
b) 80 km/hora. 
c) 60 km/hora. 
d) 40 km/hora. 

 
40. Estacionar em locais e horários de estacionamento 
proibidos pela sinalização gera infração: 
a) Leve. 
b) Media. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




