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Cargo: Motorista 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Complete as lacunas com as palavras que se encontram 
abaixo e assinale a alternativa correta.  
 

“O espírito moderno”  
(Graça Aranha)  

 
“(...) Quanto mais uma __________ é artista, mais ela se afasta 
da __________. A __________ não é um canto da natureza 
vista através de um __________, como a __________ não é 
um __________ de alma. Todas essas __________ subjetivas 
__________ o seu tempo. (...)”  
 
fórmulas – temperamento – civilização – natureza – estado – 
arte – fizeram – paisagem  
 
A alternativa correta é:  
a) civilização – paisagem – natureza – temperamento  – arte – 

estado – fizeram – fórmulas  
b) paisagem – natureza – arte – estado – arte – temperamento 

– fórmulas – fizeram  
c) civilização – natureza – arte – temperamento – paisagem – 

estado – fórmulas – fizeram  
d) arte – natureza – civilização – estado – fórmulas – 

temperamento – fizeram – paisagem  
 
02. O feminino da frase abaixo está expresso na alternativa:  
“O último czar da Rússia teve um fim trágica, com certeza, 
porém, desconhecido.”  
a) A última czar da Rússia teve um fim trágico, com certeza, 

embora desconhecido.  
b) A última czarina da Rússia teve um fim trágico, com certeza, 

embora desconhecido.  
c) A última czara da Rússia teve um fim trágico, com certeza, 

embora desconhecido.  
d) A última czare da Rússica teve um fim trágico, com certeza, 

embora desconhecido.  
 
03. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando os 
substantivos aos seus respectivos coletivos, e marque a 
alternativa correspondente.  
(1) falange  
(2) grei  
(3) junta  
(4) turma  
(5) cáfila  
 

(   ) paroquianos  
(   ) médicos  
(   ) estudantes  
(   ) camelos  
(   ) anjos  
 

 
A alternativa correta é:  
a) 2 – 3 – 4 – 5 – 1  
b) 3 – 2 – 1 – 4 – 5  
c) 4 – 2 – 3 – 5 – 1  
d) 1 – 3 – 4 – 5 – 2  
 
04. Ponha (A) para abstratos e (C) para concretos, conforme os 
substantivos destacados estejam empregados nas frases. 
Depois, assinale o item da alternativa correta:  
I) O pato selvagem é excelente caça.  
II) A fortuna não bate à porta dos egoístas.  
III) A pintura moderna é superior à dos gregos.  
IV) A riqueza não traz a felicidade  
 
A alternativa correta é:  
a) (C) (A) (C) (A)  
b) (A) (C) (A) (C)  
c) (C) (C) (A) (A)  
d) (A) (C) (C) (A)  
 

05. Os substantivos abstratos que correspondem aos adjetivos 
abaixo são respectivamente escritos corretamente na 
alternativa:  
irado – preguiçoso – essencial – corajoso  
a) rancor, preguissa, escência, coragem  
b) ira, preguiça, essência, coragem  
c) ira, preguiça, essênsia, corajem  
d) raiva, preguisa, essência, coragem  
 
06. O diminutivo das palavras abaixo está corretamente 
grafado somente em uma das alternativas. Assinale-a:  
coração – irmã – colher – fio  
a) coraçãozinho – irmaninha – colherzinha – fiozinho  
b) coraçãozinho – irmãzinha – colherinha – fiinho  
c) coraçãosinho – irmãsinha – colhersinha – fiosinho  
d) coraçãozinho – irmãzinha – colherzinha – fiozinho  
 
07. O plural dos substantivos compostos abaixo está correto 
apenas na alternativa:  
zum-zum – ex-chefe – ave-maria – beija-flor  
a) zum-zuns – ex-chefes – ave-marias – beija-flores  
b) zuns-zuns – ex-chefe – aves-marias – beija-flores  
c) zuns-zuns – ex-chefe – ave-marias – beijas-flores  
d) zum-zuns – ex-chefes – aves-marias – beijas-flores  
 
08. A única alternativa cuja separação silábica da palavra 
encontra-se correta é:  
a) ab-lu-ção  
b) a-p-ti-dão  
c) nup-ci-al  
d) su-c-ci-o-nal  
 
09. Os substantivos e adjetivos da frase serão colocados, 
respectivamente (S) e (A), à frente de cada um. Assinale a 
alternativa que corresponde à resposta correta:  
“O terreno (   ) era grande (   ), porém a água (   ) era insalubre 
(   ) e malcheirosa (   ).  
 
a) A – S – S – S – A  
b) S – A – S – A – A  
c) S – A – A – A – S  
d) A – S – A – S – S  
 
10. A única alternativa em que todas as palavras compostas 
estão corretamente grafadas é:  
a) lugares-comuns, recém-nascidos, frutas-pão  
b) guardapós, guardas-comidas, guardas-civis  
c) pulapula, treme-treme, tique-taques  
d) pré-história, subregional, auto-escola  
 
11. Escrevendo-se a frase abaixo no Pretérito Perfeito do 
Indicativo, teremos:  
“Não há nenhum problema a resolver.”  
a) Não havia nenhum problema a resolver.  
b) Não haveria nenhum problema a resolver.  
c) Não houvera nenhum problema a resolver.  
d) Não houve nenhum problema a resolver.  
 
12. Escrevendo-se a frase abaixo na 2ª pessoa do singular, 
teremos:  
“Não hei de modificar-me para agradar às massas; sou o que 
sou.”  
a) Não há de modificar-se para agradar às massas; é o que é.  
b) Não hás de modificar-te para agradar às massas; és o que 

és.  
c) Não haveis de modificar-vos para agradar às massas; sois o 

que sois.  
d) Não havemos de modificar-nos para agradar às massas; 

somos o que somos.  
 



2 

 

13. São substantivos comuns de dois gêneros, dentre os da 
listagem abaixo:  
gerente – cliente – turista – indivíduo – criatura – vítima – cobra 
– mosca – tatu  
a) gerente – cliente – turista  
b) indivíduo – criatura – vítima  
c) cobra – mosca – tatu  
d) gerente – indivíduo – cobra  
 
14. Substantivos tais como cobra, borboleta e rouxinol 
denominam-se:  
a) de gênero vacilante  
b) epicenos  
c) sobrecomuns  
d) comuns de dois gêneros  
 
15. Nomes como vítima, pessoa e criança são denominados:  
a) de gênero vacilante  
b) epicenos  
c) sobrecomuns  
d) comuns de dois gêneros  
 
16. Copázio e copinho indicam, respectivamente, o 
aumentativo e diminutivo do substantivo:  
a) copo  
b) copão  
c) taça  
d) tacinha  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Qual a velocidade permitida em uma via coletora, quando 
não houver sinalização? 
 a) 60 km/hora. 
 b) 40 km/hora. 
 c) 30 km/hora. 
 d) 20 km/hora. 
 
18. Assinale a questão que tenha somente vias urbanas: 
a) Via de trânsito rápido, coletora, arterial e estradas. 
b) Via coletora, arterial, coletora, local e estradas. 
c) Via de trânsito rápido, arterial, coletora e local. 
d) Via de transito rápido, estradas, arterial, coletora e local. 
 

19. O sinal R-28    significa: 
a) Duplo sentido de circulação. 
b) Mão dupla. 
c) Mão dupla adiante. 
d) Avenida à frente. 
 
20. A criança de 9 a 18 kg, ou de um a quatro anos, deve andar 
no banco traseiro com: 
a) Bebê conforto. 
b) Cadeirinha. 
c) Assento de elevação. 
d) Cinto de segurança apenas. 
 
21. Para aquisição da Permissão para Dirigir é necessário que 
se faça aulas práticas, sendo exigida no mínimo: 
a) 10 horas aulas por categoria. 
b) 15 horas aulas por categoria. 
c) 20 horas aulas por categoria. 
d) 25 horas aulas por categoria. 
 
22. Ao estacionar veículo em declive que o peso bruto total 
ultrapasse 3.500 kg o condutor deverá frear e calça-lo, quando 
não o faz, comete infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
 

c) Grave. 
d) Não comete infração alguma. 
 
23. Veículos de duas rodas com carros laterais podem ser 
conduzidos somente por condutores da categoria: 
a) “A” 
b) “A” e curso especializado. 
c) “B” e curso especializado. 
d) “E” e curso especializado. 
 

24. O sinal R-25a significa: 
a) Siga em frente ou vire a esquerda. 
b) Vire à direita. 
c) Sentido obrigatório da via. 
d) Vire à esquerda. 
 
25. Quais são as condições adversas que a Direção Defensiva 
nos aponta? 
a) Luz, tempo, via, trânsito e habilidade. 
b) Luz, tempo, via, trânsito, veículo e pedestres. 
c) Luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista e passageiro. 
d) Luz, tempo, via, trânsito, veículo, entorpecentes, clima e 

pedestres. 
 
26. Se houver uma vítima para ser reanimada em caso de 
parada cardíaca, é correto afirmar que: 
a) Somente pessoas especializadas poderá fazer areani -

mação. 
b) Deve-se iniciar imediatamente a massagem cardíaca e não 

parar até que o socorro chegue. 
c) Não pode ser feita com a vítima em movimento. 
d) Somente pode ser feita no hospital, com equipamentos 

especiais. 
 
27. A vítima com hemorragia interna não apresenta qual 
sintomas? 
a) Frio. 
b) Sede. 
c) Suor excessivo. 
d) Fome. 
 
28. O que é hemorragia interna? 
a) É o ferimento onde se tem a visível perca de sangue. 
b) É a perda de sangue em muita escala. 
c) É a lesão em órgãos internos, sangrando os mesmos. 
d) É a perda da respiração. 
 

29. O sinal A-21  significa: 
a) Ponte estreita. 
b) Estreitamento de pista. 
c) Alargamento de pista. 
d) Ponte móvel. 
 
30. Conduzir veículo com o braço de fora, gera infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave 
d) Gravíssima. 
 
31. Quando o condutor deixa de sinalizar antecipadamente 
alguma ação que irá fazer com o veículo, comete infração: 
a) Leve. 
b) Media. 
c) Gave. 
d) Gravíssima. 
 
32. Nas curvas os veiculo se projetam involuntariamente para 
dentro ou para fora da curva, assinale a alternativa correta: 
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a) A centrífuga é a força que tende a jogar o veículo para 
dentro da curva. 

b) A força centrípeta é a força que tende a jogar o veiculo para 
fora da curva. 

c) A força centrífuga é a força que tende a jogar o veículo para 
fora da curva. 

d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 

33. A sinalização A-42c  significa: 
a) Fim de pista dupla. 
b) Inicio de pista dupla. 
c) Pista dividida. 
d) Ponte estreita. 
 
34. Dirigir ameaçando pedestres que atravessam vias públicas 
comete infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave.  
d) Gravíssima. 
 
35. O que se entende por colisão misteriosa? 
a) É aquela onde não se sabe em que colidiu. 
b) É aquela onde não existe sobreviventes e nem teste- 

munhas. 
c) É aquela onde somente as testemunhas, não se conse-  gue  

explicar o fato. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
36. Antes de entrar em um declive acentuado tome as devidas 
providencias: 
a) Acelere bem o veiculo para que tome impulso. 
b) Desengate o veiculo para economizar combustível. 
c) Teste os freios, desça com o veiculo engrenado e com motor 

ligado. 
d) Teste os freios e desengate o veiculo para uma declive 

suave. 
 

37. O sinal A-9  significa: 
a) Interseção em “Y”. 
b) Entroncamento oblíquo ao centro. 
c) Confluência. 
d) Bifurcação em “Y”. 
 
38. A injeção eletrônica é responsável em: 
a) Enviar a dosagem exata de energia que o veiculo precisa. 
b) Controlar a preção do óleo. 
c) Enviar a dosagem exata de combustível. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
39. Assinale a alternativa que corresponde a condições 
adversas de tempo: 
a) Luz, penumbra, chuva, enchente e buraco. 
b) Luz, chuva, aquaplanagem, buracos. 
c) Chuva, neblina, fumaça proveniente de queimada e buracos. 
d) Chuva, neblina e aquaplanagem. 
 
40. Qual o cinto de segurança mais seguro segundo a direção 
defensiva: 
a) Cinto sub-abdominal. 
b) Cinto diagonal. 
c) Cinto de três pontos. 
d) Não é necessário utilizar cinto de segurança na cidade. 
 
 
 
 
  

 




