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Cargo: Tratorista 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões: 
 
Rua morta 
 
Longa rua distante de subúrbio, 
velha e comprida rua não violada pelos prefeitos, 
passo sobre ti suavemente neste fim de tarde de domingo. 
Sinto-te o coração pulsando oculto sob as areias. 
O sangue circula na copa imensa dos flamboyants. 
Tropeço nos passos perdidos há muito nestas areias, 
onde as pedras não vieram ainda sepultá-los. 
Passos de homens que jamais voltarão. 
Ó velhos chalés de 1830, 
eterniza-se entre as paredes o eco das vozes de invisíveis 
habitantes. 
Mãos de sombras femininas abrem de leve janelas no oitão. 
Há um cheiro de jasmins e resedás 
que não vem dos jardins abandonados, 
mas dos cabelos dos fantasmas das moças de outrora. 
 
                                                                               Mauro Mota 
 
01. Identifique palavras adjetivas para rua no texto: 
a) Longa, distante, de subúrbio, velha, comprida, não violada 
b) Oculto, perdidos, abandonados, invisíveis 
c) Femininas, jasmins, resedás 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 
 
02. “Tropeço nos passos perdidos há muito nestas areias , ...” 
Na oração acima o modo dos  verbos são:  
a) Imperativo 
b) Subjuntivo 
c) Indicativo 
d) Nenhuma das anteriores 
 
03. No verso ‘... velha e comprida rua não violada pelos 
prefeitos,”... significa: 
a) Foi modificada 
b) Foi feito construção de obras 
c) Conserva inalterada 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 
 
04. “...Há um cheiro de jasmins e resedás...” 

Classifique o numeral em negrito acima: 
a) Fracionário 
b) Multiplicativo 
c) Ordinal 
d) Cardinal 

 
05. ”... Longa rua distante de subúrbio...” 
 Classifique a palavra subúrbio quanto ao número de sílabas: 
a) Dissílaba 
b) Trissílaba 
 
c) Polissílaba 
d) Monossílaba 
 
06. ”... onde as pedras não vieram ainda sepultá-los...” 
Identifique a palavra em negrito de acordo com a classe de 
palavras: 
a) Substantivo 
b) Pronome 
c) Adjetivo 
d) Advérbio 
 

07. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
corretas: 
a) Portuguesa, dioceze, puzer, milanesa,teimoso 
b) Portugueza, diocese, puser, milaneza,teimoso 
c) Portuguesa, diocese, puser, milanesa, teimoso 
d) Portugueza, dioceze, puser, milanesa, teimoso 
 
08. Identifique a alternativa em que há ortografia correta: 
a) Acessório, escasses, ecenssial, expressão,obcessão 
b) Assessório, escassez, essencial, expressão,obsessão  
c) Acessório, escasses, essencial, expressão, obsessão   
d) Acessório, escassez, essencial, expressão, obsessão 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões: 
 
A raposa e as uvas 
 
Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia 
encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a 
parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os 
beiços. Só que sua alegria durou pouco: por mais que tentasse, 
não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos 
esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo: 
- Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, 
estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas 
uvas eu não comeria. 
 
Moral: Desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. 
 
09. “... a raposa lambeu os beiços.” 
O verbo da oração acima é: 
a) Raposa 
b) Lambeu 
c) Beiços  
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 
  
10. “... uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia 
encontrar muita uva.” 
Na oração acima identifique a classe gramatical  da palavra em 
negrito: 
a) Advérbio 
b) Substantivo 
c) Adjetivo 
d) Pronome 

 
11. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
escritas corretamente: 
a) Contágio, jipe, garagem, massajem, jesso 
b) Contajio, jipe, garagem, massagem, jesso 
c) Contágio, jipe, garagem, massagem gesso 
d) Contajio, jipe, garajem, massagem, jesso 
 
12. É correto afirmar que na partição de palavras de mais de 
duas sílabas, não se isola sílaba de uma só vogal ? 
a) Afirmativo 
b) Negativo 
c) Nenhuma das alternativas estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
13. “ - Por mim, quem quiser essas uvas pode levar.” 
O pronome em destaque, na oração acima, é: 
a) Reto 
b) Oblíquo 
c) Tratamento 
d) Possessivo 

 
14. “... uma raposa foi até um vinhedo...” 
As palavras em negrito é um Artigo: 
a) Definido 
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b) Indefinido 
c) Primitivo 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 
 
15. “... Estão verdes, estão azedas...” 
De acordo com a classe gramatical as palavras em negrito são: 
a) Substantivos 
b) Artigos 
c) Adjetivos 
d) Advérbios 
 
16. “Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo 
que ia encontrar muita uva.”  
O Substantivo em destaque é classificado em: 
a) Abstrato 
b) Próprio 
c) Composto 
d) Comum 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. O prazo para transferência de propriedade de veículo 
automotor é de: 
a) Dez dias. 
b) Quinze dias. 
c) Trinta dias. 
d) Sessenta dias. 

 
18. Qual a velocidade permitida nas vias locais quando não 
houver sinalização? 
a) 20 km/hora. 
b) 30 km/hora. 
c) 40 km/hora. 
d) 60 km/hora. 

 
19. O triângulo de segurança é: 
a) Equipamento obrigatório e gera infração média. 
b) Equipamento obrigatório e gera infração grave. 
c) Equipamento facultativo e não gera infração. 
d) Equipamento obrigatório somente se o veículo estiver 

quebrado. 
 

20. Qual a importância da LADV no processo de aprendizagem 
de um condutor?  
a) Ela é obrigatória. 
b) Ela é facultada somente para condutores que já tenham no 

mínimo categoria “B”. 
c) Ela é facultativa. 
d) Ela é a prova que o instrutor tem de que o aluno está 

devidamente matriculado naquele determinado CFC; 
porém, ela é facultativa em sua utilização. 
 

21. Os condutores que tenham idade de até 65 anos, deverão 
renovar sua habilitação: 
a) De três em três anos. 
b) De quatro em quatro anos. 
c) De cinco em cinco anos.  
d) De seis em seis anos. 

 
22. A idade de 21 anos é a idade mínima para condutores da 
categoria: 
a) “B”. 
b) “C”. 
c) “A/B”. 
d) “E”. 

 
23. As luzes intermitentes do veículo só poderão ser acionadas 
quando: 
a) Houver neblina. 

b) O veículo estiver imobilizado em situação de emergência. 
c) Houver necessidade de chamar atenção de outros 

motoristas. 
d) Quando o veículo necessitar ser rebocado por outro veículo, 

ainda que por cordas. 
 

24. O sinal A-44  significa: 
a) Vento lateral. 
b) Perca de estabilidade do veículo à frente. 
c) Praia à frente. 
d) Cuidado desestabilidade do veículo.   

 
25. Em relação às condições adversas de motorista, responda 
a alternativa correta é: 
a) Sono, fadiga, fome, perturbações, medo e insegurança, são 

condições adversas de motorista. 
b) Sono, fadiga, perturbações, buracos nas vias, dirigir 

alcoolizado e insegurança, são condições adversas de 
motorista. 

c) Sono, fadiga, fome, buracos nas vias e dirigir alcoolizado, 
são condições adversas de motorista. 

d) Sono, fadiga, pneus maus calibrados e dirigir alcoolizados, 
são condições adversas de motorista. 
 

26. O sinal R-24d  significa: 
a) Siga em frente. 
b) Sentido de circulação da via. 
c) Vire a direita. 
d) Passagem obrigatória. 

 
27. A não utilização do cinto de segurança gera infração: 
a) Leve. 
b) Media. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
28. Em caso de queimaduras de 3° grau, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Afaste o elemento causador da queimadura. 
b) Remova a roupa colada na queimadura. 
c) Lave o ferimento apenas com água corrente. 
d) Se necessário, apague o fogo com um cobertor ou uma 

toalha, abafando o fogo. 
 

29. O sinal R-21  significa: 
a) Barreira. 
b) Atenção. 
c) Alfândega. 
d) Pista sem acostamento. 

 
30. O sintoma de pulmão perfurado é: 
a) Dor nas costas. 
b) Dor no estomago. 
c) Golfadas de sangue. 
d) Dor nos olhos. 

 

31. O sinal A-20a  significa: 
a) Declive acentuado. 
b) Pista irregular. 
c) Aclive acentuado. 
d) Saliência ou lombada. 
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32. Conduzir motocicletas com os faróis apagados gera 
infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 
33. A função da bobina, no sistema elétrico é: 
a) Armazenar energia para ignição. 
b) Distribuir energia para o sistema elétrico. 
c) Transformar a corrente em alta voltagem. 
d) Soltar fortes centelhas elétricas. 

 
34. O catalisador tem a função de: 
a) Colher os gases emitidos pelo motor. 
b) Diminuir os gases produzidos pelo motor. 
c) Conduz os gases poluentes. 
d) Diminuir a velocidade da expansão dos gases. 
 

35. O sinal A-10  significa: 
a) Junções sucessivas contrárias primeira a direita. 
b) Confluência a direita. 
c) Interseção a direita. 
d) Entroncamento oblíquo à direita. 

 
36. O gás que é expelido pelo motor movido a gasolina é: 
a) Monóxido de carbono. 
b) Diasina. 
c) Aldeídos. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 
37. Tratando-se de Trânsito e Cidadania, podemos afirmar que: 
a) Os veículos maiores sempre terão preferência. 
b) Os condutores não precisam se respeitar. 
c) O condutor deve ter paciência e respeito no trânsito. 
d) Os pedestres por serem menores devem ter a                                 

ciência de que devem respeitar os veículos. 
 
38. O sistema de transmissão é composto por: 
a) Embreagem, pedal, Cabo de embreagem, platô e disco. 
b) Embreagem, eixo carda, direção hidráulica e platô. 
c) Embreagem, semi-eixos, direção hidráulica e platô. 
d) Embreagem, diferencial, hidrovácuo, e platô. 

 
39. Estacionar o veículo a mais de um metro da calçada (meio 
fio), gera infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

40. O sinal A-30a  significa: 
a) Passagem sinalizada de ciclistas. 
b) Trânsito de ciclistas. 
c) Área permitida somente para ciclistas. 
d) Passagem sinalizadas de ciclistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




