
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motorista de Veículos Leves e Pesados 

PORTUGUÊS 
 
01) Dadas as orações: 

I- Levei meu relógio no concerto. 

II- Meus amigos estão anciosos. 

III- O preço da gazolina está acima dos R$ 4,00. 

A alternativa que está em desacordo com a norma culta 

é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão incorretas. 

 

02) Dadas as orações: 

I- Chegou nos cinemas o filme Extraordinário. 

II- Os espiões estava à expreita. 

III- Era um exímio esgrimista. 

A alternativa que está de acordo com a norma culta é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão incorretas. 

 

03) Nas orações: 

I- Após o choque, houve torção no tornozelo. 

II- A detensão foi uma medida necessária. 

III- A expanção marítima trouxe muitos benefícios. 

A alternativa que está de acordo com a norma culta é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão incorretas. 

 

04) Nas orações: 

I- Enquanto eu desço a escada, você segura a lata de 

tinta. 

II- Não importa o quanto você cresça, vai continuar 

sendo minha menininha. 

III- Já acresçentei mais duas colheres de açúcar à 

massa. 

A alternativa que está de acordo com a norma culta é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão erradas. 

 

05) Dadas as palavras: 

I- Bege, auje, geada. 

II- Beringela, prestígio, refújio. 

III- Canjica, monge, estágio. 

A alternativa que está de acordo com a norma culta é: 

a) Apenas a I. 

b) Apenas a II. 

c) Apenas a III. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 

 

06) Dadas as orações: 

I- A viajem foi cancelada devido ao mau tempo. 

II- A cerejeira está coberta de flor. 

III- Adoro o perfume da flor de larangeira. 

A alternativa que está em desacordo com a norma culta 

é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão incorretas. 

 

07) Nas orações: 

I- O não cumprimento das regras pode resultar uma 

detenção.  

II- O não cumprimento das regras pode resultar uma 

suspenção. 

III- O não cumprimento das regras pode resultar uma 

expulsão. 

A alternativa que está em desacordo com a norma culta 

é: 

a) Apenas a I. 

b) Apenas a II. 

c) Apenas a III. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 

 

08) Dadas as orações: 

I - Segunda-feira os lojistas não abrirão, pois as vendas 

são baixas. 

II - A vijia não viu nenhuma movimentação suspeita 

durante o dia. 

III - A modelo entrou em depressão no alge da sua fama. 

A alternativa que está de acordo com a norma culta da 

língua é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

09) Dadas as orações: 

I- Nem todo homem é mal. 

II- Mal chegamos e os portões se fecharam. 

III- Sempre acordo de mal humor.  

A alternativa que está de acordo com a norma culta da 

língua é: 

a) Apenas a I. 

b) Apenas a II. 

c) Apenas a III. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 

 

10) Dadas as orações: 

I- São os excessos que trazem malefícios à saúde. 

II- Para toda regra, haverá sempre uma excessão. 

III- Ficou ali, paralisado de tanto medo. 

A alternativa que está de acordo com a norma culta da 

língua é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

 

MATEMÁTICA 

11) O anfiteatro de certa faculdade possui 25 filas com 
30 assentos cada. Sabendo que 1/3 dos lugares já está 
preenchido, e que 90 pessoas não irão comparecer ao 
evento, ainda restam chegar quantas pessoas? 



a) 340. 
b) 390. 
c) 410. 
d) 450. 
e) 490. 
 
12) Um capital aplicado a uma taxa de juros de 18% ao 
ano durante 5 meses rendeu juros de R$ 225,00. O 
capital aplicado foi de: 
a) R$ 2.500,00. 
b) R$ 3.000,00. 
c) R$ 3.200,00. 
d) R$ 3.700,00. 
e) R$ 5.700,00. 
 
 
13) No ultimo concurso para determinado cargo de 
ensino fundamental,  inscreveram-se 3500 pessoas e a 
relação entre o número de aprovados e reprovados é de 
2 para 5. Desta forma, o número de aprovados foi de: 
a) 500. 
b) 1.000. 
c) 1.500. 
d) 2.000. 
e) 2.500. 
 
14) Quinze mil e quinhentos centímetros somados a sete 
mil e quinhentos decímetros correspondem, em 
decâmetros, a: 
a) 90 dam. 
b) 157,5 dam 
c) 225 dam. 
d) 900 dam. 
e) 1575 dam. 
 
15) O resultado da operação  100 . 3 + 45 . 2 ÷ 4 é:  
a) 97,5. 
b) 165. 
c) 172,5. 
d) 240. 
e) 322,5. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Conforme o art. 259 do Código de Trânsito Brasileiro, 
a cada infração cometida são computados os seguintes 
números de pontos: 
a) Gravíssima (7pontos), grave (5 pontos), média (4 
pontos) e leve (3 pontos). 
b) Gravíssima (10 pontos), grave (7 pontos), média (2 
pontos) e leve (1 ponto). 
c) Grave (5 pontos), média (4 pontos), leve (3 pontos) e 
levíssima (1 ponto).  
d) Grave (5 pontos), média (4 pontos) e leve (2 pontos). 
e) N.D.A. 
 
17) De acordo com o art. 47 do Código de Trânsito 
Brasileiro, quando proibido o estacionamento na via, a 
parada: 
a) Poderá ser longa, desde que pare o fluxo de veículos 
e pedestres. 
b) Deverá restringir-se ao tempo indispensável para 
embarque ou desembarque de passageiros, desde que a 
via seja pavimentada. 
c) Deverá restringir-se ao tempo indispensável para 
embarque ou desembarque de passageiros, desde que 
os demais veículos não utilizem a buzina. 
d) Deverá restringir-se ao tempo indispensável para 
embarque ou desembarque de passageiros, desde que 
não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a 
locomoção de pedestres. 
e) N.D.A. 

 
18) Conforme o art. 64 do Código de Trânsito Brasileiro, 
as crianças com idade inferior a dez anos:  
a) Devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo 
exceções regulamentadas pelo CONTRAN. 
b) Não podem ser transportadas em veículos 
automotivos. 
c) Devem ser transportadas no banco da frente com a 
utilização de cinto de segurança. 
d) Não devem ser transportadas nos bancos traseiros, 
salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. 
e) N.D.A. 
 
19) Conforme o art. 65 do Código de Trânsito Brasileiro, 
é obrigatório o uso do cinto de segurança: 
a) Para condutor e passageiros nas vias pavimentadas 
do território nacional, salvo em situações regulamentadas 
pelo CONTRAN. 
b) Para o condutor e para um animal de estimação que 
eventualmente possa ser transportado no veículo.  
c) Para condutor e passageiros em todas as vias do 
território nacional, salvo em situações regulamentadas 
pelo CONTRAN. 
d) Para todos que estiverem no interior do veículo, 
mesmo que este esteja parado. 
e) N.D.A. 
 
20) De acordo com art. 62, do Código de Trânsito 
Brasileiro, a velocidade mínima: 
a) Não poderá ser inferior à metade da velocidade 
máxima estabelecida, respeitadas as condições 
operacionais de trânsito e da via. 
b) Não poderá ser superior à máxima permitida na via. 
c) Não poderá ser inferior a um quarto da velocidade 
máxima estabelecida, respeitadas as condições 
operacionais de trânsito e da via. 
d) Não poderá ser inferior a um terço da velocidade 
máxima estabelecida, respeitadas as condições 
operacionais de trânsito e da via. 
e) N.D.A. 
 
21) Em caso de acidente de trânsito com vítimas, não se 
deve remover a vítima do local, a não ser que: 
a) A vítima esteja com fortes dores na lombar, o que 
exigiria atendimento rápido. 
b) Haja risco de incêndio. 
c) A vítima esteja com fortes dores de cabeça. 
d) Haja fratura exposta. 
e) N.D.A. 
 
22) Caso haja a necessidade de movimentação de uma 
vítima de acidente de trânsito, essa somente poderá ser 
realizada com: 
a) A vítima consciente. 
b) A vítima inconsciente. 
c) A vítima amarrada para evitar quedas em caso de 
convulsões. 
d) A vítima apoiada sobre uma maca ou uma 
improvisação, com cobertores ou tábua. 
e) N.D.A. 
 
23) Em caso de fratura fechada, por decorrência de um 
acidente de trânsito, o cuidado correto a ser tomado com 
a vítima é: 
a) Imobilizar o local atingido com talas ou com apoio de 
papelão, bengala, galho de árvore, revista dobrada, 
travesseiro, mantas dobradas, etc. 
b) Amarrar o local fraturado com talas apertadas, de 
maneira que a circulação sanguínea seja interrompida. 
c) Deixar a vítima se movimentar para que o osso 
fraturado volte ao seu lugar de origem naturalmente. 
d) Dar água à vítima. 
e) N.D.A. 



 
24) Qual dos itens abaixo não faz parte do sistema de 
freios de um veículo? 
a) Cilindro mestre. 
b) Servo freio. 
c) Pinça de freio. 
d) Anéis do pistão. 
e) Pastilha. 
 
25) Qual a função do alternador no funcionamento de um 
veículo? 
a) Tem a função de gerar energia.  
b) Tem a função de diminuir a velocidade do veículo 
quando necessário. 
c) Tem a função de alternar entre luz alta e baixa. 
d) Tem a função de ajudar na potência do motor. 
e) N.D.A. 
 


