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Cargo: Tratorista 
 
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 – estado – 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.  
 
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  
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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 distância frontal que um condutor deve manter do 
veículo da frente? 
a) A distância é de 100 metros. 
b) De 2 segundos. 
c) É à distância em que o condutor sentir-se seguro, de forma 

que possa deter seu veículo se preciso for. 
d) É à distância em que você consiga ver os pneus traseiros do 

carro da frente. 
 
18. O trânsito de veículos sobre calçadas e nos acostamentos é 
permitido quando: 
a) Só é permitido em emergências. 
b) Para estacionar quando a calçada for na sua casa. 
c) Só poderá ocorrer para entrada ou saída dos imóveis ou áreas 

especiais de estacionamento. 
d) Só pode ocorrer quando não houver placa de proibido parar e 

estacionar. 
 
19.  Para que serve a faixa amarela Dupla Contínua? 
a) Os carros podem seguir lado a lado. 
b) Passagem proibida para um dos lados. 
c) Ultrapassagem proibida para os dois sentidos. 
d) Ultrapassagem permitida para os dois sentidos. 
 
20.  Qual a diferença de Parada e Estacionamento? 
a) Parada é a imobilização do veículo por tempo suficiente para 

embarque e desembarque de passageiros, e Estacionamento 
é a imobilização do veículo por tempo superior ao embarque 
e desembarque de passageiros. 

b) Parada é encostar o carro pra conversar com um amigo, 
estacionamento é parar o veículo a 50 centímetros da guia de 
sarjeta e desligar o veículo. 

c) Parada é encostar o carro do lado direito da guia, 
Estacionamento é parar o veículo onde não tem a placa de 
proibido parar e estacionar. 

d) Para é encostar o veículo, estacionar é desligar o carro. 
 
21. Qual o prazo para transferência de veículos após a sua 
venda? 
a) 60 dias. 
b) Um ano. 
c) 30 dias. 
d) Na data de licenciamento do veículo. 
 
22. Quando dirigir sob forte chuva, neblina ou cerração, o 
condutor deve se durante o dia: 
a) Dar luz alta pra enxergar melhor. 
b) Manter pelo menos as luzes de posição acesas. 
 

c) Utilizar luz alta e dobrar sua atenção. 
d) Todas estão corretas. 
 
23.  Quando perceber que será ultrapassado, o condutor deve: 
a) Acelerar mais pra evitar a ultrapassagem. 
b) Permitir a ultrapassagem. 
c) Manter ou reduzir a velocidade facilitando a ultrapassagem. 
d) Ligar o pisca alerta do carro. 
 
24. Qual alternativa se refere a condições adversas de 
motorista? 
a) Estado alcoólico, sonolência, audição e visão deficientes, 

fadiga. 
b) chuva, neblina, cerração. 
c) luz artificial, luz do sol. 
d) Farol quebrado, pneus carecas, retrovisor quebrado. 
 
25. O atendimento inicial num acidente de trânsito com vítimas 
afirma-se que: 
a) São os primeiros cuidados que devem ser tomados com a 

vítima procurando mantê-la em condições de esperar o 
médico. 

b) É os primeiros socorros prestados a vítima. 
c) Não devemos fazer nada até chegar os paramédicos. 
d) devemos ir embora o mais rápido possível pra não atrapalhar. 
 
26. Quando a vítima necessitar de reanimação para parada 
cardíaca e respiratória é correto afirmar que: 
a) Só o médico poderá fazer a reanimação. 
b) Precisa ser iniciada imediatamente, não ser interrompida 

mesmo durante o transporte da vítima e, deve ser mantida 
até o reinício da respiração, o retorno do batimento cardíaco 
ou até que a vítima receba atendimento médico 
especializado. 

c) Só poderá ser feita no hospital. 
d) Não pode ser feita por qualquer pessoa. 
 
27. A vítima com hemorragia interna não apresenta qual 
sintoma? 
a) Sede. 
b) Suor excessivo. 
c) Fome. 
d) Pele fria. 
 
28.  O que é convulsão? 
a) É quando a pessoa começa a tremer e babar. 
b) É quando a pessoa perde os sentidos. 
c) É quando a vítima apresenta contraturas involuntárias da 

musculatura provocando movimentos desordenados e perda 
de consciência. 

d) É quando o cérebro não manda os devidos estímulos para o 
corpo, que por sua vez fica sem controle. 

 
29.  O que é infração ambiental? 
a) Toda ação ou omissão que infrinja as leis de proteção e 

recuperação ao meio ambiente. 
b) É poluir o ar. 
c) É jogar lixo fora do lixo. 
d) É jogar o lixo fora do caro pela janela. 
 
30.  O que é poluição sonora? 
a) Fumaças dos escapamentos. 
b) Roncos do motor, escapamento aberto, alarmes, buzinas, som 

estridente. 
c) Fumaça dos pneus. 
d) Tudo que for proveniente de ruídos. 
 
31.  Como devemos nos relacionar no trânsito? 
a) Bem humorado e atrasado. 
b) Alegre, coerente e conversar bastante com os passageiros. 
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c) Tolerante com as ações dos outros, colocando em primeiro 
lugar a segurança. 

d) Quando o cara for folgado devemos acelerar o veículo e 
ultrapassa-los. 

 
32.  O que é cidadania? 
a) São as leis de quem mora na cidade. 
b) É o direito a proteção, crescimento, ser reconhecido e tratado 

com dignidade, sem preconceito, e com direitos civis, 
políticos e justiça. 

c) É o direito de falar o que quiser. 
d) É o direito de ir e vir. 
 
33.  Qual a função do carburador? 
a) Dispositivo que regula a mistura ar combustível no motor. 
b) Sistema que regula a medida certa de combustível no motor 

pelo sistema eletrônico. 
c) Dispositivo que regula a mistura ar combustível na dose certa 

para o motor, essa regulagem é feita manualmente, 
ajustando a válvula chamada agulha. 

d) Filtrar o combustível que vai para o motor. 
 
34.  Qual a função da Bateria? 
a) É um componente que acumula energia elétrica em forma de 

corrente contínua, podendo as vezes triplicar a carga para 
fornecer centelha para a vela e é responsável pelo 
funcionamento dos equipamentos elétricos do motor. 

b) Tem a função de levar a cada vela a alta tensão no momento 
em que ela deve entrar em ação. 

c) Acumula energia pra dar partida no motor, sem precisar do 
motor de partida. 

d) Armazenar energia. 
 
35.  O que é Catalisador? 
a) Faz parte dos tubos de ligamento do escapamento. 
b) É um dispositivo localizado no sistema de escapamento que 

auxilia a reduzir a poluição dos gases, transformando-os em 
substâncias menos tóxicas. 

c) Serve para conduzir os gases pra fora do motor. 
d) Filtro de poluição do escapamento. 
 
36. Quando que o Extintor de Incêndio tornou-se obrigatório no 
Brasil? 
a) Em 1968. 
b) Em 1980. 
c) Em 1970. 
d) Em 1999. 
 
37.  Qual a classificação das Vias? 
a) Vias Urbanas, de Transito Rápido, Arterial, Local, Coletoras, 

Estradas e Rodovias. 
b) Calçadas, Ruas, Canteiros Centrais, Marginais e Rodovias. 
c) Ruas, Avenidas, Vias Coletoras, Estradas de Terra, Estradas 

Asfaltadas. 
d) Coletoras, Arteriais, Transito Rápido. 
 
38.  Com relação ao Sinto de Segurança, qual o mais seguro? 
a) O cinto de Três Pontos. 
b) O cinto diagonal. 
c) O cinto sub-abdominal 
d) O cinto transversal. 
 
39.  Qual a velocidade máxima permitida nas Vias de Trânsito 
Rápido, quando não houver placa de sinalização local? 
a) 60 km/hora. 
b) 30 km/hora. 
c) 80 km/hora. 
d) 40 km/hora. 
 
40.  Qual a penalidade por dirigir um veículo sem possuir CNH ou 
Permissão pra dirigir? 

a) Multa Gravíssima com o valor acrescido em 3x, e apreensão 
do veículo. 

b) Multa Grave e apreensão do veículo. 
c) Multa Grave apenas. 
d) Multa média e apreensão do veículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




