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Cargo: Motorista 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Assinale a alternativa que contém todas as palavras grafadas 
corretamente:  
a) virginal – crença – gládio.  
b) ogiva – templo – numeral.  
c) lansa – crendice – acender.  
d) atróz – enegreser – choupana.  
 
02. Está correta a separação de sílaba de apenas uma das 
palavras das alternativas abaixo. Assinale-a:  
a) bis-neto.  
b) cen-tí-metro.  
c) am-né-sia.  
d) ra-p-to.  
 
03.  A única palavra corretamente classificada quanto ao número 
de sílabas e a acentuação tônica é:  
a) ruim – dissílaba e oxítona.  
b) exército – polissílaba e paroxítona.  
c) sublime – trissílaba e proparoxítona.  
d) perspicaz – trissílaba e paroxítona.  
 
04. Complete com j ou g, ch ou x, s, ss, c ou ç, conforme o caso:  
__estão, __irafa, __e__um, __ente, __esta, __emana, __ance, 
__aminé, só__io, __apa, __ave, __ixi  
A alternativa correta é:  
a) gestão, girafa, jejum, gente, cesta, semana, chance, chaminé, 

sócio, chapa, chave, xixi. 
b) jestão, jirafa, jejum, gente, cesta, semana, xance, xaminé, 

sósio, chapa, xave, chixi.  
c) gestão, girafa, gejum, gente, sesta, semana, chance, xaminé, 

sócio, xapa, chave, chixi.  
d) gestão, girafa, jejum, gente, cesta, semana, xance, xaminé, 

sócio, chapa, xave, xixi.  
 
05. Está corretamente acentuada apenas uma palavra, nas 
alternativas abaixo. Assinale-a:  
a) ângulo.  
b) cilíndro.  
c) séxo.  
d) aspécto.  
 
06. O feminino das palavras abaixo encontra-se correta apenas 
na alternativa:  
czar – desembargador – conde – cortesão  
a) czarina – desembargadora – condina – cortesona.  
b) czarina – desembargatriz – condessa – cortesona.  
c) czarina – desembargadora – condessa – cortesã.  
d) czara – desembargatriz – condessa – cortesã.  
 
07. O plural das palavras compostas encontra-se grafado 
corretamente apenas na alternativa:  
a) hidroaviões – eletroeletrônicos – neocapitalistas.  
b) neo-liberais – neolíticos – megalomaníacos.  
c) retrosescavadeiras – peridurais – neurocirurgias.  
d) neurocirurgiões – neofascistas – neos-zelandeses.  
 
08. Ao escrevermos a frase a seguir no plural, obteremos:  
“Era um bom negócio para o acionista daquela empresa.”  
a) Eram uns bons negócios para o acionista daquela empresa.  
b) Eram bons negócios para os acionistas daquelas empresas.  
c) Era uns bons negócios para os acionistas daquela empresa.  
d) Era um bom negócio para os acionistas daquela empresa.  
 
09. Encontra-se no aumentativo apenas o substantivo da 
alternativa:  
a) rufião.  
b) cortesão.  

c) alazão.  
d) meninão.  
 
10. O superlativo das palavras a seguir está correto apenas em 
uma alternativa. Assinale-a:  
grande – pequeno – jovem – velho.  
a) máximo – pequenininho – jovenzinho – velhinho.  
b) máximo – mínimo – juveníssimo – velhíssimo.  
c) grandão – minimamente – juventude – velhíssimo. 
d) grandeza – pequenino – jovial – velhote.  
 
11. O adjetivo equivalente às expressões abaixo é:  
desenvolvimento do corpo; palavras em cruz; trabalho de 
arquitetura; atitude de mãe  
a) desenvolvimento corpóreo, palavras cruzadas, trabalho 

arquitetônico, atitude materna.  
b) desenvolvimento corporal, palavras cruzantes, trabalho 

arquitetural, atitude maternal.  
c) desenvolvimento corpórico, palavras cruzas, trabalho 

arquitetado, atitude madrinhal.  
d) desenvolvimento corporativista, palavras cruzadas, trabalho 

arquiplanejado, atitude materna.  
 
12. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e marque a 
alternativa correta quanto ao sinônimo das palavras abaixo:  
(1) condicionar                (   ) subordinar 
(2) braçadeira                (   ) cortejo  
(3) brandura   (   ) luta 
(4) procissão                (   ) argola ou presilha  
(5) refrega    (   ) ternura  
 
a) (1) (2) (4) (5) (3).  
b) (5) (4) (3) (2) (1).  
c) (1) (4) (5) (2) (3).  
d) (4) (2) (3) (1) (5).  
 
13. Está escrito no passado a frase da alternativa:  
a) Você não soube nada, nem saberá jamais.  
b) Eu lhe digo que você é um fracassado.  
c) Ela teve a certeza da sua reprovação naquela tarde de 

,sábado.  
d) Sei tudo a seu respeito, sempre soube.  
 
14. Temos um substantivo feminino em:  
a) frei.  
b) sóror.  
c) guaraná.  
d) freguês.  
 
15. O substantivo da frase abaixo é:  
“Dê-me meus sais de banho, por favor.”  
a) sais.  
b) sais de banho.  
c) por favor.  
d) meus. 
 
16. Ao antepormos o artigo o ou a na frase abaixo, obteremos:  
___ virago não tinha certeza da presença da pessoa que 
constituía ___ algoz de toda a sua vida.  
a) A – a.  
b) A – o.  
c) O – o.  
d) O – a.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Conforme o código de trânsito brasileiro (CTB) vias 
caracterizadas por interseções em nível não semaforizadas, 
destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas é: 
a) via de trânsito rápido. 
b) via rural. 



2 
 

c) via coletora. 
d) via local. 
 
18. O condutor que deseja conduzir veículos articulados deverá 
estar habilitado na: 
a) categoria E. 
b) categoria D. 
c) categoria C. 
d) categoria B. 
 
19. O condutor que deseja conduzir veículos de 2 ou 3 rodas 
deverá estar habilitado na: 
a) categoria C. 
b) categoria A. 
c) categoria B. 
d) categoria D. 
 
20. A habilitação definitiva será oferecida ao condutor que: 
a) conduzir seu veículo pelos 06 meses iniciais sem cometer 

nenhuma infração de natureza gravíssima. 
b) conduzir seu veículo pelos 06 meses iniciais sem cometer 

nenhuma infração de natureza grave. 
c) conduzir seu veículo pelos 12 meses iniciais sem cometer 

nenhuma infração de natureza gravíssima ou grave ou reincidir 
em infração média. 

d) conduzir seu veículo pelos 12 meses iniciais sem cometer 
nenhuma infração de natureza leve. 

 
21. O condutor que pretende mudar sua CNH da categoria “B” 
diretamente para a categoria “D” ele deverá: 
a) ter 1 ano na categoria “B” e ser maior de 18 anos. 
b) ter 1 ano na categoria “B” e ser maior de 21 anos. 
c) ter 2 anos na categoria “B” e ser maior de 18 anos. 
d) ter 2 anos na categoria “B”, ser maior de 21 anos e não ter 

cometido nenhuma infração de natureza gravíssima ou grave 
nos últimos 12 meses. 

 
22. O condutor que pretende mudar sua CNH da categoria “B” 
diretamente para categoria “E” deverá: 
a) ter 2 anos na categoria “B” e ser maior de 21 anos. 
b) essa mudança não é permitida. 
c) ter 3 anos na categoria “B” e ser maior de 18 anos. 
d) ter 3 anos na categoria “B” e ser maior de 21 anos.  
 
23. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada 
nos casos: 
a) infratores primários, no prazo de 12 meses, nos casos de 

infrações médias ou leves. 
b) para infratores contumazes. 
c) em que a autoridade de trânsito desejar. 
d) para infratores primários. 
 
24. A penalidade da suspensão do direito de dirigir terá como 
medida administrativa. 
a) multa. 
b) recolhimento do veículo. 
c) recolhimento da CNH. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
25. Qual a finalidade da pontuação para os condutores 
infratores? 
a) premiar os condutores mais pontuados. 
b) limitar a pontuação em 20 pontos dentro de 12 meses e por 

consequência limitar o número de infrações neste prazo, 
acarretando a suspensão do direito de dirigir caso a pontuação 
seja atingida. 

c) permitir ao DENATRAN realizar uma estatística de acidentes. 
d) limitar a pontuação em 20 pontos dentro de 24 meses e por 

consequência limita o número de infrações neste prazo, 
acarretado a cassação da habilitação caso a pontuação seja 
atingida. 

26. Qual a diferença entre as penalidades de suspensão do 
direito de dirigir e cassação da habilitação: 
a) a cassação da habilitação anula todo o processo de 

habilitação, a suspensão do direito de dirigir não. 
b) a cassação da habilitação obriga o pagamento de uma taxa, a 

suspensão do direito de dirigir não. 
c) a cassação da habilitação é válida por 12 meses, a suspensão 

do direito de dirigir por, por 06 meses. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
27. São medidas administrativas para infrações de trânsito? 
a) retenção do veículo. 
b) apreensão do veículo. 
c) remoção do veículo. 
d) as alternativas “a” e “c” estão corretas.  
 
28. Qual dessas alternativas não é considerada como crime de 
trânsito previsto na legislação. 
a) exceder a velocidade em até 20% do permitido. 
b) dirigir embriagado. 
c) participar de competições ou disputa (racha) sem autorização. 
d) deixar de prestar socorro à vítima de acidente, salvo por risco 

de morte. 
 
29. Qual a finalidade do DPVAT: 
a) cobrir danos pessoais causados por veículos automotores. 
b) cobrir danos pessoais causados por veículos automotores de 

vias terrestres. 
c) cobrir danos pessoais e materiais causados por veículos 

automotores de vias terrestres. 
d) cobrir danos pessoais causados por veículos. 
 
30. Ao receber uma notificação de infração, qual o prazo para 
apresentar a defesa prévia? 
a) 30 dias. 
b) 60 dias. 
c) 15 dias. 
d) 20 dias. 
 
31. Não sendo aceita pela autoridade de trânsito a defesa prévia 
apresentada pelo condutor, o que será expedido ao mesmo: 
a) a multa. 
b) a notificação da multa. 
c) a notificação da infração. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
32. Quantas instâncias o código de trânsito prevê para o 
condutor recorrer à acusação de cometimento de infração, sem 
contar com a defesa prévia? 
a) uma instância. 
b) duas instâncias. 
c) três instâncias. 
d) quatro instâncias. 
 
33. Quais dessas situações a Legislação permite o uso da 
buzina? 
a) para alertar pedestres e demais condutores quanto à 

segurança. 
b) para expulsar os animais que estão no meio da pista. 
c) para cumprimentar seu amigo que há muito tempo você não 

via. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
34. É a base da condução defensiva de um veículo: 
a) o alto grau de escolaridade do condutor. 
b) a condução de veículos novos. 
c) a educação de trânsito nas escolas. 
d) a atenção, a previsão, a habilidade e a decisão( ação em 

tempo hábil).   
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35. Crianças com menos de 10 anos podem ser conduzidas no 
banco da frente? 
a) sim, mas somente quando a lotação do banco traseiro exceder 

e sempre com os dispositivos de segurança adequados. 
b) sim, mas somente com licença especial. 
c) não. 
d) sim. 
 
36. É uma via sem interseções em nível e acesso a lotes 
lindeiros. 
a) arteriais.  
b) locais. 
c) coletoras. 
d) vias de trânsito rápido. 
 
37. Qual dessas medidas não são indicadas para prevenir o 
estado de choque: 
a) aquecer a vítima sem abafá-la. 
b) oferecer líquido ou alimento a vítima. 
c) não oferecer líquido ou qualquer tipo de alimento. 
d) tentar controlar a causa do estado de choque. 
 
38. Quais são os tempos de um motor? 
a) entrada, injeção, queima e expulsão. 
b) entrada, saída e escapamento. 
c) admissão, compressão, expansão (explosão) e descarga 

(expulsão). 
d) injeção, queima e expulsão. 
 
39. Qual a banda mínima de rodagem para um pneu: 
a) 1,6 mm. 
b) 1,6 cm. 
c) 1,9 cm. 
d) 3,0 mm. 
  
40. Qual a indicação encontrada em alto relevo nos pneus que 
indica o desgaste máximo do mesmo? 
a) o desenho de um losango ou as iniciais “TWI” 
b) varia conforme o fabricante do pneu. 
c) o desenho de um triângulo ou as iniciais “TIW” 
d) o desenho de um triângulo ou as iniciais “TWI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 




