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Cargo: Motorista 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões.  
 
“Espelho no cofre” 
 

De volta de uma longa peregrinação um homem 
carregava sua compra mais preciosa adquirida na cidade 
grande: um espelho, objeto até  então desconhecido para ele. 
Julgando reconhecer  ali o rosto de  pai,  encantado, ele levou 
o espelho para sua casa. 

Guardou-o num cofre no primeiro andar, sem  dizer 
nada  a sua mulher. E assim,  de vez em quando, quando se 
sentia  triste e solitário,  abria o cofre para ficar contemplando 
"o rosto do pai". 

Sua mulher observou que ele tinha um aspecto 
diferente,  um ar engraçado, toda vez que o via  descer do 
quarto de cima. Começou a espreitá-lo e descobriu  que o 
marido abria o cofre e ficava longo tempo olhando para  dentro 
dele. 

Depois que o marido saiu, um dia  ela abriu o cofre, 
e nele, espantada, viu o rosto de uma mulher. Inflamada de 
ciúme, investiu contra o marido e deu-se  então  uma grande 
briga de família. 

O marido sustentava  até o fim  que era seu pai 
quem estava  escondido  no cofre. 

Por sorte, passava  pela casa deles uma monja. 
Querendo esclarecer de vez a discussão, ela pediu que lhe 
mostrassem o cofre. 

Depois de alguns  minutos no primeiro andar, a 
monja comentou ainda lá de cima: 

- Ora, vocês estão brigando em vão: no cofre não 
há homem nem mulher, mas tão somente uma monja como 
eu! 
 
01. A história ocorre:  
a) num espaço aberto  
b) num espaço fechado  
c) dentro do cofre  
d) no texto não há elementos para responder a pergunta  
 
02. Em que consiste o humor do conto?  
a) No homem reconhecer, no espelho, o rosto do pai.  
b) Na mulher ver, no espelho, o rosto de uma mulher.  
c) Na monja reconhecer, no espelho, outra monja, como ela.  
d) No fato de que nenhuma das personagens conhece ou 

sabe para que serve um espelho.  
 
03. Indique o clímax do texto.  
a) O marido sustenta que era seu pai quem estava no cofre.  
b) A mulher abre o cofre e vê sua própria imagem refletida no 

espelho.  
c) A monja vê sua imagem no espelho.  
d) Ocorre uma briga entre marido e mulher.  
 
04. O importante, no conto, é:  
a) A briga entre marido e mulher, ou seja, o conflito.  
b) A intervenção da monja, isto é, o desfecho.  
c) A mulher ter visto sua imagem no espelho.  
d) O homem ter dito à mulher que era seu pai quem estava no 

cofre.  
 
05. No texto, a personagem principal:  
a) É o marido.  
b) É a monja.  
c) É a mulher.  
d) São homem, mulher e monja. 
  
 

06. A palavra espreitar, no texto, tem como sinônimo:  
a) Indagar.  
b) Espremer.  
c) Vigiar.  
d) Olhar.  
 
07. Em “Encantado, julgou reconhecer o rosto do pai”, 
percebe-se que:  
a) O homem gostou de ter encontrado seu pai. 
b) O homem havia comprado um espelho. 
c) O homem parecia-se com o pai. 
d) No espelho havia o retrato de seu pai.  
 
08. A alternativa em que a grafia das palavras encontra-se 
INCORRETA é:  
a) Ela é formada em psicologia.  
b) Eram seus parentes de além mar que o visitavam no Brasil.  
c) Recebeu do amado um buquê de bem-me-quer.  
d) Sempre fui uma pessoa muito antissocial.  
 
09. Temos uma frase na alternativa:  
a) Silêncio!  
b) Cadeira de balanço.  
c) Doce de pé de moleque.  
d) Água mineral. 
 
10. A crase deve ocorrer na alternativa:  
a) Retornou a uma cidade abandonada.  
b) Fiz referências a esta aula.  
c) Pediu, no almoço, bife a cavalo.  
d) São atuais saltos a Luís XV. 
 
11. A frase que não apresenta erro em relação ao emprego do 
pronome é:  
a) Não deram o dinheiro para mim comprar os livros.  
b) Ninguém sairá sem mim.  
c) Você comeu a linguiça que eu fritei pra mim comer?  
d) É para mim fazer a lição de casa.  
 
12. A pontuação está correta na alternativa:  
a) Entreguei, àquele rapaz, o filho do farmacêutico, a receita 

que devia ser aviada.  
b) Entreguei àquele rapaz – o filho do farmacêutico – a receita 

que, devia ser aviada.  
c) Entreguei àquele rapaz, o filho do farmacêutico, a receita, 

que devia ser aviada.  
d) Entreguei àquele rapaz, o filho do farmacêutico, a receita 

que devia ser aviada.  
 
13. Preenchendo-se corretamente as lacunas das frases, 
obteremos:  
“Você precisa ter bom __________.”  
“Pelo último __________, somos quase duzentos milhões de 
brasileiros.”  
a) Senso – senso  
b) Senso – censo  
c) Censo – censo  
d) Censo – senso  
 
14. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do hífen:  
a) Posturas anti-religiosas são ultra-arcaicas hoje em dia.  
b) O super-homem está ultrapassado por causa dos 

malabarismos que uma pessoa tem de fazer para ser mais 
um sobrevivente.  

c) O neo- liberalismo está ultrapassado além e aquém-mar.  
d) Sou hiper-sensível à luz solar.  
 
15. Completando-se a frase com a palavra correta, teremos:  
“Para que __________ os cabelos se eles são tão bonitos 
ondulados?”  
a) Alizar  



 

b) Alistar  
c) Alisar  
d) Listar  
 
16. Há um discurso direto em:  
a) Ele pediu-me que não referisse a ninguém o que se 

passara entre nós.  
b) Pediu-me: “Não refira a ninguém o que se passou entre 

nós.”  
c) “Como nas noites precedentes, uma fila se formou na 

padaria e o padeiro saiu a informar que não havia pão. Por 
quê? Onde estava o pão (...)” 

d) Ela respondeu-me que comprara um lindo vestido. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. No Art.60 e Anexo I do CTB – Código de Trânsito 
Brasileiro as vias urbanas classificam-se em: 
a) Rodovias e estradas. 
b) Vias rurais pavimentadas. 
c) Ruas, avenidas, calçadas e canteiros. 
d) Vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias 

locais. 
 
18. Quanto ao USO do extintor de incêndio, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Aproximar-se cuidadosamente do foco do incêndio, de 

costas para o vento. 
b) Romper o lacre, apertar o gatilho e dirigir o jato para a base 

do fogo, movimentando em forma de leque.
c) Atenção: A carga do extintor de veículos é suficiente 

apenas para princípios de incêndio. 
d) Use o extintor na posição horizontal, nunca na posição 

vertical ou de cabeça para baixo. 
 
19. As autoridades de trânsito são responsáveis pela 
fiscalização de veículos. Que dispositivo mede por 
comparação, a quantidade de fumaça que o veículo está 
emitindo? 
a) Sensores de C.O. 
b) Escala de Ringelman. 
c) Decibelimetro. 
d) Tacobelimetro. 
 
20. De acordo com o Art. 2º do CTB – Código de Trânsito 
Brasileiro, a superfície por onde transitam veículos, pessoas e 
animais, compreendendo pistas de rolamento, ac
calçadas e passeios públicos, ilhas e canteiros centrais é 
definida como: 
a) Estrada Terrestre. 
b) Rua Terrestre. 
c) Via Terrestre. 
d) Rodovia Terrestre. 
 
21. Até os 65 anos de idade a validade máxima da CNH é de?
a) 3 anos. 
b) 4 anos. 
c) 5 anos. 
d) 6 anos. 
 
22. Dirigir ou permitir que alguém dirija com CNH incompatível 
com a categoria do veículo, constitui infração de natureza:
a) Média. 
b) Grave. 
c) Gravíssima. 
d) Gravíssima multiplicada por 3x. 
 
23. Departamento Estadual de Trânsito (DETR
executivo, compete a ele: 
a) Organizar o trânsito nas cidades. 
b) Vistoriar, registrar e emplacar veículos. 
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c) Fiscalizar o trânsito nas vias.
d) Implantar sinalização. 
 
24. Quando as condições de tráfego forem desfavoráveis você 
deve: 
a) Buzinar insistentemente. 
b) Ligar o pisca alerta. 
b) Colar no veículo de frente. 
d) Aumentar a distância do veículo que vai a frente.
 
25. Quais os elementos básicos de prevenção de acidentes?
a) Coragem, paciência, boa aparência, compreensão.
b) Conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade.
c) Dinamismo, boa aparência, coragem, paciência.
d) Compreensão, dinamismo, boa aparência, coragem.
 
26. Força centrífuga é: 
a) É a força que tende a jogar o veículo para dentro da curva.
b) É a força que tende a jogar o veículo para fora da curva.
c) É a força que tende a prender o veículo na curva.
d) É a força do vácuo. 
 
27. O que é um acidente não evitável?
a) É quando o outro motorista é sempre culpado.
b) É quando o motorista não prevê o perigo.
c) É quando ocorre em razão das condições adversas.
d) É o casual, isto é, aconteceu por acaso e mesmo o 

condutor fazendo tudo que era possível fazer. Não 
conseguiu evitá-lo. 

 
28. Considera-se como colisão de maior gravidade a:
a) Colisão com o veículo de frente.
b) Colisão com veículo de trás.
c) Colisão nas rodovias. 
d) Colisão frontal (frente a frente
 
29. Primeiros Socorros são: 
a) Procedimentos de pouca importância.
b) Procedimentos necessários somente quando o acidente 

envolver vítimas fatais. 
c) Procedimentos, cuidados imediatos e imprescindíveis que 

precisam ser prestados à vítima de acidente de trânsito, 
antes da chegada do atendimento médico.

d) Procedimentos que devem ser feitos apenas por médicos.
 
30. Nas queimaduras de 1º, 2º, 3º grau devem
a) Utilizar água corrente ou compressas frias na área da 

queimadura. 
b) Utilizar mercúrio na área da queimadura.
c) Utilizar pomadas na área da queimadura.
d) Furar as bolhas da queimadura.
 
31. Que procedimentos tomar em uma vítima com fratura 
fechada: 
a) Tentar colocar o osso no lugar.
b) Imobilizar o membro fraturado com talas.
c) Esperar o local desinchar. 
d) Passar pomada no local. 
 
32. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal A
significa: 
a) Proibido trânsito de ciclistas.
b) Proibido estacionar.  
c) Ciclistas.  
d) Área escolar 
 
 
 
 
 

2 

Fiscalizar o trânsito nas vias. 
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Tentar colocar o osso no lugar. 
Imobilizar o membro fraturado com talas. 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal A-33a 

Proibido trânsito de ciclistas.  



 

33. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o
significa: 
a) Cruzamento de vias. 
b) Interseção de vias. 
c) Cruzamento de linha férrea com via 

de trânsito.   
d) Interseção de linha férrea com via de 

trânsito. 

 

 
34. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal R
significa: 
a) Ônibus, caminhões e veículos de grande 

porte, mantenham à direita. 
b) Ônibus, caminhões e veículos de grande 

porte, mantenham à esquerda. 
c) Ônibus, caminhões e veículos de grande 

porte, ultrapassagem pela direita. 
d) Ônibus, caminhões e veículos de grande 

porte, estacionem à direita. 
 
35. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal R
significa: 
a) Proibido trânsito de veículos automotores. 
b) Proibido trânsito de máquinas agrícolas. 
c) Proibido trânsito de veículos com tração 

animal. 
d) Proibido trânsito de veículos sem 

permissão para rodar. 
 
36. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal S
significa: 
a) Pousada. 
b) Restaurante.   
c) Ponto de parada. 
d) Posto de serviço. 
 

 

37. Assinale a alternativa correta acerca da finalidade da 
válvula termostática: 
a) Permite a passagem de água do motor para o radiador 

quando a temperatura ideal for atingida. 
b) Diminui o fluxo de água quando atingir a temperatu
c) Impede a passagem de água do radiador para o motor do 

veículo. 
d) Diminui o fluxo de água quando atingir a temperatura 

máxima. 
 
38. Distribuidor é um componente do sistema de:
a) Suspensão. 
b) Elétrico. 
c) Ignição. 
d) Arrefecimento. 
 
39. Em um veículo Diesel, com sistema elétrico 24V, podemos 
empregar duas baterias de 12V. 
Essas baterias devem estar conectadas: 
a) Em paralelo. 
b) Isoladamente. 
c) Unidas pelos pólos positivos. 
d) Em Série. 
 
40. No sistema de transmissão dos caminhões, o ele
responsável por promover uma velocidade diferente nas rodas 
de tração, ao se contornar uma esquina, é chamado de:
a) Câmbio. 
b) Diferencial. 
c) Transmissão. 
d) Cuíca. 
 
 
 
 

Código de Trânsito Brasileiro o sinal A-6 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal R-27 

 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal R-10 

 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal S-14 
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