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Cargo: Motorista  
Motorista de Caminhão 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Atente-se para a seguinte notícia: 
 

O ministério público de Minas Gerais (MP-MG) quer 
promover uma mudança na justiça brasileira enquadrando casos 
de espancamento e morte de crianças como crime de tortura. A 
violência contra pessoas indefesas (crianças, pacientes em 
clínicas ou hospitais, idosos e deficientes) é interpretada por 
alguns juristas como maus tratos, mas o MP-MG tenta unificar o 
entendimento para conseguir julgamentos, segundo o órgão, mais 
compatíveis com a gravidade dessas violências.  

(http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012) 
De acordo com o texto: 
a) O ministério público irá aumentar a pena de quem maltratar 

pessoas indefesas. 
b) O ministério público é terminantemente contra crimes de tortura. 
c) O ministério público quer avanços em relação à gravidade da 

violência praticada contra crianças. 
d) O ministério público não quer promover mudanças contra a 

violência das pessoas indefesas. 
 
02. Observe o seguinte poema de José Lino Grünewald: 

forma 
reforma 
disforma 

transforma 
conforma 
informa 
forma 

(José Lino Grünewald. In: Augusto de Campos, Décio Pignatari, 
Haroldo de Campos. Teoria da poesia concreta. São Paulo: Duas 
Cidades). 
 
Por qual processo de formação de palavras o autor se apoio para 
criar o poema? 
a) Derivação prefixal. 
b) Derivação Sufixal. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação regressiva. 
 
03. Assinale a alternativa em que os vocábulos apresentam hiato. 
a) Saara – sábio – tesouro. 
b) leite – demência – trégua. 
c) saara – raízes – saúva. 
d) saúva – pai – maio. 
 
04. Assinale a alternativa incorreta quanto à separação de sílabas. 
a) as-ses-sor. 
b) caa-tin-ga. 
c) cons-ci-ên-cia. 
d) in-te-lec-ção. 
 
05. Quanto à sílaba tônica assinale a alternativa correta. 
a) rubrica, mister, látex. 
b) ureter – catastrofe, ibero. 
c) circuito – decano – sutil. 
d) avaro – nobel – edito. 
 
06. Identifique as palavras que estão de acordo com a norma culta 
da língua portuguesa. 
a) Compania – pentiar – cinseiro. 
b) Surpreza – táboa – poetisa. 
c) Rehaver – avisar – analizar. 
d) Laxante – maxixe – piche. 
 
07. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: 
 

“Na ____________ plenária estudou-se a ___________ de direitos 
territoriais ______________ . 
a) sessão – cessão – a estrangeiros. 
b) seção – cessão – à estrangeiros. 
c) cessão – sessão – à estrangeiros. 
d) sessão – seção – a estrangeiros. 

 

08. Todas as palavras abaixo expressam ideia de tamanho menor 
que o normal, exceto: 
a) Grânulo. 
b) Radícula. 
c) Marmita. 
d) Óvulo. 

 

09. A classe de palavras que é empregada para exprimir 
sentimentos é: 
a) adjetivo. 
b) interjeição.  
c) advérbio. 
d) conjunção. 
 
10. Em qual das alternativas a palavra “muito” é pronome 
indefinido? 
a) Havia muitos pernilongos naquele lugar. 
b) O professor de matemática falava muito bem. 
c) Maria da Glória era muito desconfiada. 
d) Seu Antônio demorava muito para tomar decisões. 
 
11. Quanto aos tipos de frases, analise qual alternativa está 
correta. 
a) No domingo irá ao cinema? (Frase imperativa). 
b) Atravessa a rua com cuidado. (Frase imperativa). 
c) Devemos manter o local arejado. (Frase exclamativa). 
d) As flores estão lindas! (frase interrogativa). 
 
12. Em: “Acredito que Joana tenha feito a tarefa”, passando-se a 
oração para a voz passiva, a forma verbal ficará de acordo na 
alternativa: 
a) foi feita. 
b) esteja sendo feita. 
c) tenha sido feita. 
d) tenha estado feita. 
 
13. Complete as frases abaixo com o presente do subjuntivo dos 
verbos indicados entre parênteses: 
I – Como os preços aumentaram, é necessário que 
nós__________ o orçamento. (refaz) 
II – O importante é que nossas tentativas __________ o esforço. 
(valer) 
III – Convém que ele __________ uma nova reunião. (propor) 
IV – Espero que todos os envolvidos ____________ a 
responsabilidade. (assumir) 
 
a) Refazemos – valha – proponha – assumam. 
b) Refaçamos – valham – proponha – assumam. 
c) Refazemos – valha – proponham – assumem. 
d) Refaçamos – valem – proponha – assuma. 
 
14. Em: “As famílias aqueciam-se com o fogo da lareira 
improvisada”. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 
antônimo de “aqueciam-se”. 
a) As famílias esquentavam-se com o fogo da lareira improvisada. 
b) As famílias animavam-se com o fogo da lareira improvisada. 
c) As famílias exaltavam-se com o fogo da lareira improvisada. 
d) As famílias esfriavam-se com o fogo da lareira improvisada. 
 
15. Observe as frases abaixo:  
I – O aluno foi levado à presença do diretor. 
II – Terminamos as provas bimestrais ontem. 
III – Chegamos à biblioteca e ela estava fechada. 
IV – Os boxeadores encontram-se frente a frente, desafiando-se 
com o olhar. 
 
Estão corretas quanto à presença ou ausência de crase: 
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a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
16. Assinale a oração cujo predicado seja nominal:  
a) O rapaz soltou um suspiro de desabafo. 
b) Juliana ficou pensativa por algum tempo. 
c) Leandro aproximou-se pé ante pé. 
d) Clara ouviu passos pela casa. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de 
preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da 
perícia é considerado infração: 
a) gravíssima. 
b) grave. 
c) média. 
d) leve. 
 
18. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente 
de trânsito ou de seus agentes é considerado infração: 
a) gravíssima. 
b) grave. 
c) média. 
d) leve. 
 
19. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de 
iluminação pública é considerado infração: 
a) grave. 
b) gravíssima. 
c) média. 
d) leve. 
 
20. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível 
com a segurança do trânsito quando houver má visibilidade é 
considerado infração: 
a) gravíssima. 
b) grave. 
c) média. 
d) leve. 
 
21. Bloquear a via com veículo é considerado infração: 
a) gravíssima. 
b) grave. 
c) média. 
d) leve. 
 
22. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do 
veículo, salvo nos casos devidamente autorizados é considerado 
infração: 
a) média. 
b) leve. 
c) grave. 
d) gravíssima. 
 
23. DENATRAN- Departamento Nacional de Trânsito é: 
a) um órgão municipal com jurisdição no município. 
b) o órgão máximo executivo do sistema nacional de trânsito, tem 

autonomia administrativa e técnica, e jurisdição sobre todo 
território nacional.  

c) um órgão estadual com jurisdição apenas no estado. 
d) um órgão responsável pelo emplacamento de veículos. 
 
24. Para ter um comportamento seguro no trânsito, o condutor 
deve: 
a) dirigir sempre a 80 Km/h. 
b) não dirigir nos dias de chuva. 
c) não dirigir nos dias de muito movimento. 
d) perceber antecipadamente os riscos e agir prontamente para 

evita-los. 
 

25. Ter seu veículo imobilizado por falta de combustível resulta em 
multa e infração média. Como evitar? 
a) desligar o motor nas descidas. 
b) levar um galão com combustível no porta-malas. 
c) em caso de viagem consulte um mapa rodoviário e a existência 

de combustível suficiente para chegar. 
d) torcer para que encontre um posto de combustível por perto. 
 
26. Um motor de combustão possui peças principais, fixas e 
móveis que são: 
a) bloco, cabeçote, árvore de manivela e cárter.  
b) volante, cilindros e filtros. 
c) carburador e monobloco. 
d) radiador e bomba de óleo. 
 
27. A injeção eletrônica é um sistema controlado por um modo 
eletrônico de comando, e é responsável pela mistura ar-
combustível. Os modelos de injeção eletrônica são diferentes um 
dos outros em função do número de: 
a) carburadores. 
b) bicos injetores. 
c) velas. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
28. Conforme o C.T.B Código de Trânsito Brasileiro, de acordo 
com a sua utilização, as vias urbanas abertas à circulação 
subdividem-se em: 
a) rodovias e via arterial. 
b) via arterial, via coletora e via local. 
c) via preferencial, via local e estrada. 
d) via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. 
 
29. Conforme o C.T.B Código de Trânsito Brasileiro, vias rurais 
abertas à circulação, de acordo com sua utilização, subdividem-se 
em: 
a) via transversal e local. 
b) via local e rural. 
c) via de trânsito rápido e coletora. 
d) rodovias e estradas. 
 
30. Conforme o C.T.B Código de Trânsito Brasileiro, via 
caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por 
semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias 
secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da 
cidade, é: 
a) via local. 
b) via rural. 
c) via arterial. 
d) via coletora. 
 
31. Conforme o C.T.B Código de Trânsito Brasileiro, via 
caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem 
interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros 
e sem travessia de pedestres em nível, é: 
a) via coletora. 
b) via de trânsito rápido. 
c) rodovia. 
d) estrada. 
 
32. O painel de instrumentos do veículo deve receber atenção 
constante. O que indica quando uma luz de advertência estiver 
acesa: 
a) sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. 
b) freios desregulados. 
c) excesso de velocidade. 
d) trepidação no volante. 
 
33. O princípio da unidade da Constituição é fundamental porque: 
a) regula e pacifica os conflitos de diversos grupos que formam 

uma sociedade. 
b) estabelece que todas as normas da Constituição não possuem 

igual dignidade. 
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c) estabelece hierarquia entre as normas da Constituição. 
d) promove antinomias entre as normas da Constituição e os 

princípios constitucionais. 
 
34. Pode-se afirmar que a Constituição possui algumas 
características básicas: 
a) a supremacia. 
b) a supralegalidade. 
c) imutabilidade relativa. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
35. De acordo com o artigo 14º da Constituição a soberania 
popular será exercida por meio do: 
a) voto de cabresto. 
b) voto direto e secreto. 
c) voto indireto. 
d) voto aberto. 
 
36. De acordo com o artigo 14º da Constituição a soberania 
popular será exercida nos termos da lei mediante: 
a) plebiscito. 
b) referendo. 
c) iniciativa popular. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
37. De acordo com a Constituição, o alistamento eleitoral e o voto 
são facultativos para: 
a) os alfabetizados. 
b) os maiores de dezoito anos. 
c) os maiores de setenta anos. 
d) os maiores de vinte e um anos. 
 
38. De acordo com o artigo 6º deverá ser levado em conta na 
interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
a) falta de exigências do bem comum. 
b) os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição 

peculiar da criança e do adolescente. 
c) não deverá ser considerado a condição peculiar da criança e do 

adolescente. 
d) nenhuma alternativa está correta. 
 
39. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente toda 
criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 
acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, 
no máximo a cada: 
a) seis meses. 
b) um ano. 
c) três meses. 
d) cinco meses. 
 
40. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente a 
garantia de prioridade para crianças e adolescentes compreende: 
a) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
b) precedência do atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública. 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




