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Prova C 
 
Cargo: Tratorista 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Se colocarmos as palavras GUARDA-CIVIL; AZUL-
ESCURO; BEIJA-FLOR e MÉDICO-CIRÚRGICA no plural, 
teremos: 
a) Guardas-civis; azuis-escuros; beijas-flores; médicos-
cirúrgicas 
b) Guardas-civis; azul-escuros; beija-flores; médico-cirúrgicas 
c) Guarda-civis; azuis-escuros; beija-flores; médicos-cirúrgicas 
d) Guarda-civis; azul-escuros; beijas-flores; médico-cirúrgicas 
 
02. Assinale a alternativa cuja palavra entre parênteses 
completa corretamente a frase. 
a) Esperamos essa ... há anos. (viajem) 
b) Encontrarei Maria na ... de roupas femininas da loja. (sessão) 
c) Roberval tem muitos ... na empresa onde trabalha. 

(privilégios) 
d) Aqueles cães da esquina são ... (inofencivos) 
 
03. Nas frases abaixo, uma apresenta o verbo conjugado de 
forma inadequada. Assinale-a. 
a) E se nós compuséssemos uma canção para seu aniversário? 
b) Se nós compormos uma canção para seu aniversário, você 

ficará feliz? 
c) Quando eu souber a verdade, ficarei livre para agir. 
d) Se vir o gerente, chame-o, por favor. 
 
04. No trecho da música “Língua”, de Caetano Veloso, 
encontramos algumas palavras acentuadas. 
Indique a alternativa em que a justificativa para os acentos está 
incorreta. 

“Flor do Lácio Sambódromo 
Lusamérica latim em pó 
O que quer 
O que pode  
Essa língua?” 

 
a) Lácio está acentuada por ser paroxítona terminada em 
ditongo. 
b) Lusamérica está acentuada por ser proparoxítona. 
c) Pó está acentuado por ser monossílabo tônico terminado em 

“o”. 
d) Língua está acentuada por ser paroxítona terminada em “a”. 
 
05. Devem ser acentuadas todas as palavras da alternativa: 
a) Heroi, sabado, hifen, Luis  
b) Geleia, melancia, saude, historia 
c) Funebre, rubrica, concavo, metodico 
d) Viuva, ministerio, matematica, gratuito 

 
06. Em “Um dia me disseram quem eram os donos da situação/ 
Sem querer me deram as chaves que abrem essa prisão” 
(Humberto Gessinger), está certo o que se afirma em: 
a) A palavra “dia” é um monossílabo tônico. 
b) O plural de “situação” é o mesmo de “cidadão” 
c) O verbo “disseram” está no modo indicativo. 
d) O verbo “eram” está no pretérito perfeito. 
 
07. Assinale a alternativa em que todas as sílabas das palavras 
estão separadas corretamente: 
a) Can-te-i-ro; lei-tu-ra; con-sci-ên-cia 
b) Bri-ga-dei-ro; abso-lu-to; pó-ssi-bi-li-da-des 
c) In-ter-na-u-ta; ro-quei-ro; passa-tempo 
d) Com-pre-en-são; li-tur-gi-a; trans-mis-são 
 
08. Indique a alternativa em que o uso do pronome está de 
acordo com a norma culta. 
a) Estavam indo à praia sem eu. 

b) Há algumas pendências entre mim e você ainda. 
c) Espere um pouco que eu vou se trocar e já volto. 
d) Carla, você empresta o livro para mim ler? 
 
09. No trecho da música Copacabana (Braguinha e Alberto 
Ribeiro), encontram-se duas palavras na forma diminutiva:  
“Copacabana, princesinha do mar/Pelas manhãs tu és a vida a 
cantar/ E à tardinha o sol poente/Deixa sempre uma saudade na 
gente”. 
Sobre essas palavras, podemos  afirmar que: 
a) “Princesinha” expressa afetividade, carinho e “tardinha” indica 

final de tarde. 
b) “Princesinha” refere-se a uma princesa pequena e “tardinha” 

a uma tarde pequena. 
c) “Princesinha” refere-se a uma criança e “tardinha” indica que 

a tarde está no fim. 
d) “Princesinha” refere-se ao tamanho da praia e “tardinha” 

demonstra desprezo pelo entardecer. 
 
10. As palavras dentista e criança classificam-se, quanto ao 
gênero, da mesma forma que: 
a) Cônjuge e presidente 
b) Cliente e publicitário 
c) Treinador e pessoa 
d) Animal e testemunha 
 
11. Marque a alternativa em que os dois substantivos estão 
corretamente flexionados no plural 
a) Porco-espinho – porcos-espinhos/  balão – balãos 
b) Caneta-tinteiro – canetas-tinteiro/ cidadão – cidadões 
c) Meio-termo – meios-termos/ degrau – degrais 
d) Vice-presidente – vice-presidentes/ barzinho – barezinhos 
 
12. Em:  
I. André estava bastante cansado depois dos exercícios. 
II. Hoje comprei bastantes figurinhas para meu álbum. 
III. Chega! Você já falou o bastante. 
a) Em I, bastante é um adjetivo de intensidade. 
b) Em II, bastante é um pronome adjetivo. 
c) Em III, bastante é um advérbio de modo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
13. Está adequada à norma culta da língua a frase: 
a) Ontem estava meia indisposta. 
b) Todos dias mandava-me uma flor. 
c) Você não encontrou nenhuns documentos na gaveta? 
d) Ela queria falar para toda a cidade sobre seu casamento. 

 
14. Indique a alternativa que completa corretamente a frase: 
“Embora ela ... de suas boas intenções, não ... a mão no fogo 
por ele; já o .. antes e ... 
a) Soubesse – poria – fizera – queimou-se. 
b) Sabia– pôs – fez – queimara-se. 
c) Sabesse– poria –fizera - queimou-se. 
d) Saiba – punha – fez – queimava-se 
 
15. Assinale a alternativa em que o uso dos verbos está 
adequado à norma culta da língua. 
a) Se você ver uma casa bonita, mudará para ela. 
b) Se você visse uma casa bonita, mudará para ela. 
c) Se você vir uma casa bonita, mudará para ela. 
d) Se você vir uma casa bonita, mudaria para ela. 
 
16. I. .... muitas décadas que não nos encontramos. 
 II. Nunca .... evidências daquele crime. 
 III. .... pessoas que não têm a menor educação! 
A opção que preenche corretamente as lacunas nas frases 
acima é: 
a) Fazem – houveram – existem 
b) Fazem – houve – existem 
c) Faz – houve – existe 
d) Faz – houve- existem 



 

Conhecimentos Específicos 
 
17. Com relação à LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 
1997, que institui o Código de Transito Brasileiro, em seu 
Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos 
e entidades, abaixo estão listados alguns destes órgãos, que 
são: 
I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador 
do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo;
II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho 
de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos 
normativos, consultivos e coordenadores;  
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a alternativa I está incorreta. 
b) Apenas a alternativa II está incorreta. 
c) Apenas a alternativa III está incorreta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
18. Segundo o Código de Transito Brasileiro, em seu Art. 223. 
Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de 
forma a perturbar a visão de outro condutor é uma infração do 
tipo: 
a) Gravíssima 
b) Grave 
c) Média 
d) Leve 
 
19. Segundo o Código de Transito Brasileiro, em seu Art. 177.
Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de 
transito quando solicitado pela autoridade e seus agentes,
uma infração do tipo: 
a) Gravíssima 
b) Grave 
c) Média 
d) Leve 
 
20. Observe a Placa a baixo: 

 
Assinale a alternativa que esteja correto o significado da placa 
cima: 
a) Bifurcação em "Y" 
b) Interseção em "T" 
c) Bifurcação Única 
d) Interseção Única 
 
21. Qual o significa o RENAVAM de um veículo: 
a) Registro Nacional de Veículos Automotores. 
b) Registro Nacional de Condutores Habilitados. 
c) Registro Municipal de Condutores Habilitados.
d) Registro Municipal de Veículos Automotores 
 
22. Denomina-se na direção defensiva a utilização de freios 
para reduzir a velocidade ou imobilizar o veículo:
a) Frenagem. 
b) Derrapagem. 
c) Parada. 
d) Águaplanagem.   
 
23. O condutor (motorista) que for pego dirigindo um veículo, 
com a Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para dirigir 
vencida há mais de trinta dias, estará cometendo uma infração 
do tipo: 
a) Gravíssima 
b) Grave 
c) Média 
d) Leve 

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 
, que institui o Código de Transito Brasileiro, em seu Art. 7º; 

seguintes órgãos 
, abaixo estão listados alguns destes órgãos, que 

CONTRAN, coordenador 
do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo; 

CETRAN e o Conselho 
CONTRANDIFE, órgãos 

os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos 

Segundo o Código de Transito Brasileiro, em seu Art. 223. 
regulado ou com o facho de luz alta de 

forma a perturbar a visão de outro condutor é uma infração do 

Segundo o Código de Transito Brasileiro, em seu Art. 177. 
o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de 

transito quando solicitado pela autoridade e seus agentes, é 

significado da placa 

 

 
Registro Municipal de Condutores Habilitados. 

se na direção defensiva a utilização de freios 
para reduzir a velocidade ou imobilizar o veículo: 

que for pego dirigindo um veículo, 
com a Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para dirigir 
vencida há mais de trinta dias, estará cometendo uma infração 

24. Assinale a alternativa que melhor defina o que é uma VIA 
ARETERIAL:  
a) É aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente 

controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes 
lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o 
trânsito entre as regiões da cidade.

b) São vias rurais pavimentadas
c) São ruas dentro do perímetro urbano sem asfalto.
d) São vias destinadas ao uso exclusivo de pedestres.
 
25. Observe a Placa a baixo:

 
Assinale a alternativa que esteja correto o significado 
cima: 
a) Proibição seguir à frente 
b) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para 

direita 
c) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para 

esquerda 
d) Permitido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para 

esquerda 
 
26. Com relação à Rodovia assinale à alternativa correta:
a) É uma via urbana pavimentada.
b) É uma via rural não pavimentada.
c) É uma via rural pavimentada
d) É uma via urbana sem pavimentação.
 
27. Se o condutor cometer uma infração do tipo 
perderá quantos pontos de sua carteira de habilitação:
a) Três pontos 
b) Quatro pontos 
c) Cinco pontos 
d) Sete Pontos 
 
28. Segundo o Código de Transito Brasileiro em seu Art. 170. 
Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 
pública, ou os demais veículos é uma infração do tipo:
a) Leve 
b) Média 
c)Grave 
d) Gravíssima 
 
29. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor 
a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o 
direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a q
saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em 
condições de conduzi-lo com segurança poderá sofrer a 
seguintes penas: 
a) Detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
b) Detenção, de um a dois anos, ou multa.
c) Detenção, de um a dois anos, e multa.
d) Detenção, de dois a três anos, ou multa.
 
30. Observe a Placa a baixo:

 
Assinale a alternativa que esteja correto o significado da placa 
cima: 
a) Confluência à direita 
b) Junções sucessivas contrárias, primeira à 
c) Confluência à esquerda 
d) Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda
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Assinale a alternativa que melhor defina o que é uma VIA 

É aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente 
controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes 
lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o 

entre as regiões da cidade. 
São vias rurais pavimentadas 
São ruas dentro do perímetro urbano sem asfalto. 
São vias destinadas ao uso exclusivo de pedestres. 

Observe a Placa a baixo: 

Assinale a alternativa que esteja correto o significado da placa 

Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para 

Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para 

Permitido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para 

Rodovia assinale à alternativa correta: 
É uma via urbana pavimentada. 
É uma via rural não pavimentada. 
É uma via rural pavimentada 
É uma via urbana sem pavimentação. 

Se o condutor cometer uma infração do tipo Leve ele 
perderá quantos pontos de sua carteira de habilitação: 

Segundo o Código de Transito Brasileiro em seu Art. 170. 
Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 

ca, ou os demais veículos é uma infração do tipo: 

Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor 
a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o 
direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de 
saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em 

lo com segurança poderá sofrer a 

Detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
Detenção, de um a dois anos, ou multa. 
Detenção, de um a dois anos, e multa. 
Detenção, de dois a três anos, ou multa. 

Observe a Placa a baixo: 

Assinale a alternativa que esteja correto o significado da placa 

Junções sucessivas contrárias, primeira à direita 

Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda 



 

31. Com relação ao PISCA-ALERTA de um veículo assinale à 
alternativa correta: 
a) É a luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via 

em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó.
b) É a luz intermitente do veículo, utilizada em caráter de 

advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via 
que o veículo está imobilizado ou em situação de 
emergência. 

c) É a luz do veículo destinada a diminuir a iluminaç
em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó.

d) É a luz do veículo, destinada a indicar aos demais usuários 
da via que o veículo está funcionando normalmente.

 
32. Assinale a alternativa que esteja correta a descrição do 
veículo TRATOR: 
a) É um reboque ou semi-reboque tipo casa, com duas, quatro, 

ou seis rodas, acoplado ou adaptado à traseira de automóvel 
ou camionete, utilizado em geral em atividades turísticas 
como alojamento, ou para atividades comerciais

b) É um veículo de tração manual. 
c) É um veículo automotor construído para realizar trabalho 

agrícola, de construção e pavimentação e tracionar outros 
veículos e equipamentos. 

d) É um veículo de tração animal. 
 
33. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma 
estabelecida pelo CONTRAN, exceto quando: 
a) Quando suspenso do direito de dirigir; 
b) Quando se envolver em acidente grave para o qual haja 

contribuído, independentemente de processo judicial;
c) Quando condenado judicialmente por delito de trânsito;
d) Quando o condutor dirigir corretamente, sem ter cometido 

nenhuma infração. 
 
34. Segundo o Código de Transito Brasileiro em seu Art. 181. 
Afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais e um metro é uma 
infração do tipo: 
a) Leve 
b) Média 
c) Grave  
d) Gravíssima 
 
35. Com relação à Calçada assinale a alternativa correta:
a) É a parte da via destinada à circulação de veículos.
b) É a parte da via, destinada apenas à circulação de ciclista
c) É a parte da via, normalmente segregada e em nível 

diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada 
ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação 
de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.

d) É a parte da via, destinada apenas à circulação de 
motociclista 

 
36. O efeito do álcool no organismo do motorista compromete:
a) A capacidade de auto avaliação. 
b) Atenção. 
c) Reflexos. 
d) Todas as alternativas à cima estão corretas. 
 
37. Se o condutor cometer uma infração do tipo grave ele 
perderá quantos pontos de sua carteira de habilitação:
a) Três pontos 
b) Quatro pontos 
c) Cinco pontos 
d) Sete Pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALERTA de um veículo assinale à 

É a luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via 
orte ou nuvens de pó. 

É a luz intermitente do veículo, utilizada em caráter de 
advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via 
que o veículo está imobilizado ou em situação de 

É a luz do veículo destinada a diminuir a iluminação da via 
em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó. 
É a luz do veículo, destinada a indicar aos demais usuários 
da via que o veículo está funcionando normalmente. 

Assinale a alternativa que esteja correta a descrição do 

reboque tipo casa, com duas, quatro, 
ou seis rodas, acoplado ou adaptado à traseira de automóvel 
ou camionete, utilizado em geral em atividades turísticas 
como alojamento, ou para atividades comerciais 

É um veículo automotor construído para realizar trabalho 
agrícola, de construção e pavimentação e tracionar outros 

O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma 

Quando se envolver em acidente grave para o qual haja 
contribuído, independentemente de processo judicial; 

Quando condenado judicialmente por delito de trânsito; 
, sem ter cometido 

Segundo o Código de Transito Brasileiro em seu Art. 181. 
fio) a mais e um metro é uma 

Com relação à Calçada assinale a alternativa correta: 
É a parte da via destinada à circulação de veículos. 
É a parte da via, destinada apenas à circulação de ciclista 
É a parte da via, normalmente segregada e em nível 

rculação de veículos, reservada 
ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação 
de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. 
É a parte da via, destinada apenas à circulação de 

o motorista compromete: 

Se o condutor cometer uma infração do tipo grave ele 
perderá quantos pontos de sua carteira de habilitação: 

38. Observe a Placa a baixo:

 
 
Assinale a alternativa que esteja correto o significado da placa 
acima: 
a) Lombada 
b) Ponte 
c) Barragem 
d) Depressão 
 
39. Sobre a Pá Carregadeira podemos 
equipamento: 
a) Destinado ao transporte de uso coletivo escolar.
b) Destinado ao transporte de produtos perigosos.
c) Usado geralmente para realizar demolições em prédios 

antigos da cidade. 
d) De grande ou pequeno porte

dianteira, no geral usada para transportar materiais, cavar, 
aterrar e nivelar terrenos. 

 
40. Observe a Placa a baixo:

  
Assinale a alternativa que esteja correto o significado da placa 
cima: 
a) É permito o trânsito de veícul
b) Proibido o Trânsito de motociclistas na pista
c) Proibido trânsito de veículos de tração animal
d) É permitido o Trânsito de motociclistas na pista
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Observe a Placa a baixo: 

Assinale a alternativa que esteja correto o significado da placa 

Sobre a Pá Carregadeira podemos afirmar que é um 

Destinado ao transporte de uso coletivo escolar. 
Destinado ao transporte de produtos perigosos. 
Usado geralmente para realizar demolições em prédios 

De grande ou pequeno porte, ou não como retro e concha 
dianteira, no geral usada para transportar materiais, cavar, 
aterrar e nivelar terrenos.  

Observe a Placa a baixo: 

Assinale a alternativa que esteja correto o significado da placa 

É permito o trânsito de veículos de tração animal 
Proibido o Trânsito de motociclistas na pista 
Proibido trânsito de veículos de tração animal 
É permitido o Trânsito de motociclistas na pista 




