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Cargo: Motorista 
 
Língua Portuguesa 
 

Texto para as questões de 01 a 08. 
                                                         

A miséria é de todos nós 

 

 Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma 
chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha 
mais ou menos do mesmo tamanho, todos os indicadores 
sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade 
escolar frequentando aulas atualmente do que em qualquer 
outro período de nossa história. As taxas de analfabetismo e 
mortalidade infantil também são as menores desde que se 
passou a registrá-la nacionalmente. O Brasil figura entre as dez 
nações de economia mais forte do mundo. No campo 
diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando 
uma inconteste liderança política regional na América Latina, 
ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por 
ter se tornado um forte oponente das injustas políticas de 
comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a 
miséria resiste. 
 Embora em algumas de suas ocorrências, 
especialmente na zona rural, esteja confinada à bolsões 
invisíveis aos olhos dos brasileiros mais bem posicionados na 
escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, 
com aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social 
profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na 
pobreza sua única causa, certamente em razão dela se tornou 
mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza 
extrema entre milhões de habitantes não é uma empreitada 
simples. 

                                                                                                                                              
(Veja - Ed. 1735)  

 

01. De acordo com o texto, qual das informações abaixo está 
incorreta? 
a) A miséria no Brasil está em todos os lugares, embora alguns 

não a enxerguem. 
b) O tema central do texto está implícito no último parágrafo. 
c) Apesar de nosso país já ter melhorado em vários indicadores 

sociais, a miséria continua forte. 
d) A miséria persiste e o governo é o culpado por não 

empreender ações produtivas. 
 
02. Qual das orações  apresenta predicado nominal? 
a) As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são 

as mesmas. 
b) O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte 

do mundo. 
c) Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
d) O Brasil vem firmando uma inconteste liderança política 

regional. 
 
03. Qual das orações a seguir não tem sujeito? 
a) A miséria é de todos nós. 
b) Todos os indicadores sociais brasileiros melhoraram. 
c) Há mais crianças em idade escolar na escola hoje. 
d) A mais assustadora dessas manifestações é a criminalidade. 
 
04. Em que tempo e modo está o verbo destacado em “A 
miséria é onipresente, embora, às vezes, esteja confinada a 
bolsões invisíveis aos olhos”? 
a) Presente do indicativo. 
b) Presente do subjuntivo. 
c) Futuro do presente do indicativo. 
d) Futuro do pretérito do indicativo. 
 
05. No texto a palavra destacada no trecho “Vem firmando uma 
inconteste liderança política regional na América Latina”, só 
não pode ser substituída por: 
a) Indiscutível.                             
b) Inquestionável. 

c) Incontroversa.                         
d) Inconveniente. 
 
06. Em qual das frases seguintes não há substantivo abstrato? 
a) Nas grandes cidades ela é ainda mais violenta. 
b) A mais assustadora dessas manifestações é a criminalidade. 
c) Explicar a resistência da pobreza não é simples. 
d) Como entender a permanência da miséria no Brasil? 
 
07. Qual das palavras destacadas não é paroxítona? 
a) Como entender a miséria no Brasil? 
b) O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte. 
c) Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas. 
d) A mais assustadora dessas manifestações é a criminalidade. 
 
08. Qual palavra destacada não é polissílaba? 
a) É uma chaga que remonta os primórdios da colonização. 
b) Os indicadores sociais brasileiros melhoraram muito. 
c) Há mais crianças frequentando aulas atualmente. 
d) O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte 

do mundo. 
 
09. Em qual alternativa o sinal indicativo da crase está errado. 
a) Esta casa é igual à que meu pai construiu. 
b) Tudo se complica mais, à proporção que o tempo passa. 
c) Vários policiais à paisana observavam as manifestações de 

longe. 
d) Não posso mais comprar nada à crédito. 
 
10. Em qual sequência há uma palavra escrita errada? 
a) Debochar – obsessão – rescisão. 
b) Fantoche – agiotagem – excêntrico. 
c) Salsicha – excesso – privilégio. 
d) Obsceno – prestíjio – manjericão. 
 
11. Qual oração apresenta o verbo na voz passiva analítica? 
a) Paguei todas as minhas dívidas. 
b) Aquele carro foi abandonado ali. 
c) Anunciou-se um novo acordo de paz. 
d) Reservo-me o direito de ficar calado. 
 
12. A que classe gramatical pertencem, respectivamente, as 
palavras destacadas em Tomara que eles viajem ainda hoje, 
pois pretendo também fazer uma viagem assim que eles 
voltarem. 
a) Verbo – advérbio – substantivo. 
b) Substantivo – advérbio – verbo. 
c) Verbo – adjetivo – substantivo. 
d) Substantivo – adjetivo – verbo. 
 
13. Em qual alternativa o pronome de tratamento foi 
empregado corretamente? 
a) Vossa Alteza, o príncipe Charles, fez um discurso quando 

esteve aqui. 
b) Sua Alteza, o príncipe Charles, fez um discurso quando 

esteve aqui. 
c) Sua Majestade, o príncipe Charles, fez um discurso quando 

esteve aqui. 
d) Vossa Majestade, o príncipe Charles, fez um discurso 

quando esteve aqui. 
 
14. Em qual sequência todos os substantivos estão flexionados 
no diminutivo? 
a) Casebre – bocarra – palacete. 
b) Vilarejo – burrico – farolete. 
c) Estatueta – ratazana – fazendola. 
d) Lajota – rochedo – óvulo. 
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Texto para as questões 15 e 16. 
 

Da cor 

 

 Há uma cor que não vem nos dicionários. É essa 
indefinível cor que têm todos os retratos, os figurinos da última 
estação, a voz das velhas damas, os primeiros sapatos, certas 
tabuletas, certas ruazinhas laterais: – a cor do tempo... 

                                                                                                                                                               
(Mário Quintana) 

 
15. O que não se pode afirmar de acordo com o texto? 
a) A cor do tempo a que se refere o autor é uma cor metafórica, 

não concreta. 
b) Tabuletas e ruazinhas apresentam um sentido de diminutivo. 
c) Indefinível recebe acento por ser uma oxítona terminada em 

L. 
d) No texto cor do tempo representa os sinais da passagem do 

tempo. 
 
16. Assinale a correta. 
a) O feminino de velhas damas e velhos cavaleiros. 
b) Certas tabuletas tem sentido diferente de tabuletas certas. 
c) O plural de última estação é ultimas estaçãos. 
d) A palavra indefinível é proparoxítona. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. De acordo com o código de trânsito Brasileiro - Os 
presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados 
pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, 
respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em 
matéria de trânsito. Estamos falando do artigo: 
a) 12º 
b) 13° 
c) 14° 
d) 15° 
 
18. Art. 21° Compete aos órgãos e entidades executivos 
rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição: 
I - Coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de 
trânsito e suas causas. 
II - Fiscalizar o cumprimento da norma contida no Art. 95°, 
aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele 
previstas. 
III - Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e 
do Programa Nacional de Trânsito. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I, II e III. 
 
19. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - Nas vias 
urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para 
isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela 
existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais 
que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as 
características da via, do veículo, das condições 
meteorológicas e da movimentação de pedestres  e ciclistas. 
Estamos falando do artigo: 
a) 37º 
b) 38º 
c) 39º 
d) 40º 
 
20. Código de Trânsito Brasileiro - Art. 123° Será obrigatória à 
expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: 
I - For transferida a propriedade. 
II - O proprietário mudar o Município de domicílio ou residência. 
III - For alterada qualquer característica do veículo. 
IV - Houver mudança de categoria. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 

c) Apenas III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
21. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro- Para 
conduzir veículos de outra categoria o condutor deverá realizar 
exames complementares exigidos para habilitação na categoria 
pretendida. Estamos falando do artigo: 
a) 145º 
b) 146º 
c) 147º 
d) 148º 
 
22. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - Art. 224° 
Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de 
iluminação pública isso acarretará em Infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 
 
23. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - Art. 295º A 
suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada 
pela autoridade judiciária ao _____________________, e ao 
órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for 
domiciliado ou residente, estamos falando de qual órgão: 
a) CIRETRAN. 
b) CONTRAN. 
c) DETRAN. 
d) CONTRADIF. 
 
24. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - Art. 311º 
Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas 
proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e 
desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde 
haja grande movimentação ou concentração de pessoas, 
gerando perigo de dano: 
a) Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
b) Penas - detenção, de dois a três anos, e multa. 
c) Penas - detenção, de três a quatro anos, ou multa. 
d) Penas - detenção, de seis a sete anos, ou multa. 
 
25. A sinalização horizontal é classificada em: 
I- Marcas longitudinais. 
II- Marcas transversais. 
III- Marcas de canalização. 
IV- Marcas de delimitação e controle de estacionamento e/ou 
parada. 
V- Inscrições no pavimento. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II e III 
b) Apenas II, III e IV 
c) Apenas III, IV e V 
d) Todas as afirmativas. 
 
26. Balizadores - unidades refletivas mono ou bidirecionais, 
afixadas em suporte. Cor do elemento refletivo: 
I- Branca – para ordenar fluxos de mesmo sentido. 
II- Amarela – para ordenar fluxos de sentidos opostos. 
III- Vermelha – em vias rurais, de pista simples, duplo sentido 
de circulação, podem ser utilizadas unidades refletivas na cor 
vermelha, junto ao bordo da pista ou acostamento do sentido 
opostos. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
27. Consideramos categorias de condutores, exceto: 
a) Categoria A – condutor de veículo motorizado de duas ou 

três rodas, com ou sem carro lateral. 
b) Categoria B – peso bruto total não exceda a 3.500 kg e 

lotação não exceda a oito lugares, excluindo o motorista. 
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c) Categoria C – Transporte de carga, cujo peso bruto total 
exceda 4.000 kg. Pré-requisitos: - Ser habilitado há dois 
anos na categoria B. Não ter cometido infrações graves ou 
gravíssimas, ou reincidentes na média nos últimos 12 
meses. 

d) Categoria D – Ônibus e micro-ônibus. Pré-requisitos: - Ser 
maior de 21 anos. - Ser habilitado há 02 anos na categoria 
B, ou 01 ano na categoria C. - Não ter cometido infrações 
graves ou gravíssimas, ou reincidentes na média nos 
últimos 12 meses. - Aprovado no curso: Treinamento e 
Prática Veicular em Situação de Risco. 

 
28. Consideramos velocidade máxima em vias urbanas, exceto: 
a) Vias de trânsito rápido = 80km/h 
b) Vias arteriais = 60 km/h 
c) Vias coletoras = 50 km/h 
d) Vias locais = 30 km/h 
 
29. Consideramos Ciclo a 04 tempos dos motores Otto: 
I- 1º tempo: ADMISSÃO 
II- 2º tempo: COMPRESSÃO 
III- 3º tempo: EXPANSÃO (TEMPO ÚTIL) 
IV- 4º tempo: ESCAPAMENTO 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
30. São motores que no tempo de admissão aspiram apenas ar 
atmosférico, comprimindo a uma temperatura de __________. 
No final da compressão o óleo diesel é injetado de forma 
pulverizada, dentro do cilindro se inflamando, ao entrar em 
contato com o ar altamente aquecido. Qual das alternativas 
melhor preenche a lacuna acima? 
a) 600ºc 
b) 700ºc 
c) 800ºc 
d) 900ºc 
 
31. São considerados Sistemas Auxiliares de Funcionamento 
dos Motores:  
I- Para que o motor à combustão funcione de forma satisfatória, 
necessita de sistemas que garantam:  
II- alimentação de combustível constante. 
III- Lubrificação das peças móveis. 
IV- Energia elétrica para as velas de ignição. 
V- Purificação do ar para uma combustão ideal. 
VI- Distribuição para o sincronismo motor. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas III, IV e V. 
c) Apenas IV, V e VI. 
d) Todas as afirmativas. 
 
32. Bobina de ignição: transforma a tensão de ____ volts da 
bateria, em valores de 30.000 volts. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna? 
a) 12 
b) 13 
c) 14 
d) 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Essa é a peça de um motor, qual peça é essa? 
 

 
 
a) Motor rotativo. 
b) Motor radial. 
c) Motor quasiturbine. 
d) Motores HEMI. 
 
34. Que peça é essa? 
 

 
a) Turbo. 
b) Compressor. 
c) Comando de válvula. 
d) Quasiturbine. 
 
35. O que significa essa placa? 
 

 
a) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda 

para direita. 
b) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para 

esquerda. 
c) Dê a preferência. 
d) Proibido retornar a direita. 
 
36. Qual o significado dessa placa? 
 

 
 
a) Área de estacionamento. 
b) Serviço Telefônico. 
c) Serviço Mecânico. 
d) Abastecimento. 
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37. Qual o significado dessa placa? 
 

 
a) Serviço Sanitário. 
b) Pedágio. 
c) Transporte sobre água. 
d) Torneiras. 
 
38. A água do sistema de arrefecimento conta com a adição de 
um fluido a base de etileno glicol, cuja função, é de estabilizar o 
ponto de ebulição em temperaturas mais elevadas, em torno de 
130ºC a 150ºC, e também, permitir o não congelamento da 
água em temperaturas abaixo de zero, até o valor de: 
a) -40ºC 
b) -50ºC 
c) -60ºC 
d) -70ºC 
 
39. A asfixia pode ser acompanhada de parada cardíaca. 
Nesses casos graves deve-se tentar reanimar os batimentos 
cardíacos por meio de um estímulo exterior, de natureza 
mecânica, fácil de ser aplicado por qualquer pessoa. A parada 
cardíaca é de fácil reconhecimento, graças a alguns sinais 
clínicos: 
I- Inconsciência. 
II- Ausência de batimentos cardíacos. 
III- Parada respiratória. 
IV- Extremidades arroxeadas. 
V- Palidez intensa. 
VI- Dilatação das pupilas. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) Apenas I, IV e VI. 
 
40. Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de 
um vaso, que tanto pode ser uma veia quanto uma artéria. 
Qualquer hemorragia deve ser controlada imediatamente, pois 
pode levar a vítima à morte em _____________ se não forem 
controladas. Qual das alternativas melhor preenche a lacuna 
acima? 
a) 2 a 3 minutos. 
b) 3 a 4 minutos. 
c) 3 a 5 pessoas. 
d) 4 a 5 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 







