
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTORISTA 

MATEMÁTICA 

01) Um automóvel custa R$ 25.000,00. Para pagamento 
a prazo, o mesmo automóvel sai por R$ 30.800,00. O 
percentual de juros cobrados para pagamento parcelado 
é de: 
a) 13,2%. 
b) 22,3%. 
c) 23,2%. 
d) 23,8%. 
e) 25,3%. 
 
02) Um terreno de 200 metros quadrados corresponde, 
em centímetros quadrados, a uma área de: 
a) 2.000 m2. 
b) 20.000 m2. 
c) 200.000 m2. 
d) 2.000.000 m2. 
e) 20.000.000 m2. 
 
03) Em determinado jogo de futebol, das primeiras 396 
pessoas que entraram no estádio, onze eram homens e 
uma era mulher. Dessa forma, o número total de 
mulheres que entrou nesse período foi de: 
a) 36. 
b) 33. 
c) 34. 
d) 35. 
e) 38.  
 
04) A  população de certa cidade é de 110 milhões de 
habitantes. Sabe-se que a razão entre o número de 
crianças e o número de adultos é de 1/4. A população de 
crianças dessa cidade é de: 
a) 22 milhões. 
b) 22,5 milhões. 
c) 27 milhões. 
d) 27,5 milhões. 
e) 28 milhões. 
 
05) Em uma pesquisa realizada com 750 alunos da 
educação infantil de determinada cidade do interior do 
estado de São Paulo, constatou-se que a proporção de 
alunos que tomam café da manhã antes de ir para a 
escola e a de alunos que não tomam café da manhã é de 
2/3. Após a realização da pesquisa, constatou-se que o 
número de alunos que não se alimentam antes de ir à 
escola é de: 
a) 150 alunos. 
b) 250 alunos. 
c) 300 alunos. 
d) 350 alunos. 
e) 450 alunos. 
 
06) Dois dias atrás, ao abastecer um veiculo, o motorista 
pagou por 20 litros de álcool o equivalente a R$ 50,96. 
Hoje, foi surpreendido por um aumento no preço do 
combustível, pagando pela mesma quantidade de litros 
R$ 52,00. O aumento no preço do combustível foi de: 
a) 2%.  
b) 4%. 
c) 5%. 
d) 6%. 
e) 6,5% 
 
07) Das afirmações abaixo, assinale a incorreta:  
a) 0,8 km2 correspondem a 800.000 m2. 
b) 8.500 cm2 correspondem a 0,085 m2. 
c) 70 mm2 correspondem a 0,7 cm2. 
d) 750 m2 correspondem a 0,075 hm2. 
e) 0,213 dam2 correspondem a 21,3 m2.  

 
08) Percorrendo 4000 metros por dia, ao final de uma 
semana uma pessoa terá percorrido, em hectômetros, o 
equivalente a: 
a) 280 hm. 
b) 28 hm. 
c) 2,8 hm. 
d) 0,28 hm. 
e) 0,028 hm. 
 
09) Foram disponibilizados 360 ingressos para venda de 
um show de comemoração do aniversário da cidade. No 
primeiro lote, foram vendidos 100 ingressos a R$ 20,00. 
Sabendo que o restante dos ingressos será vendido a R$ 
30,00, o total arrecadado com a venda dos ingressos 
será de: 
a) R$ 2.000,00. 
b) R$ 5.800,00 
c) R$ 7.800,00. 
d) R$ 9.800,00. 
e) R$ 11.000,00. 
 
10) Ao aplicar R$ 4.000,00 durante um ano, obtive um 
montante de R$5.200,00. A taxa de juros dessa 
aplicação foi de: 
a) 10% . 
b) 20%. 
c) 30%. 
d) 35%. 
e) 55%. 

 
 

PORTUGUÊS 
 
As questões de 11 a 20 referem-se ao seguinte texto: 
 
O conto da mentira - Rogério Augusto 
 
    Todo dia Felipe inventava uma mentira. “Mãe, a vovó 
tá no telefone!”. A mãe largava a louça na pia e corria até 
a sala. Encontrava o telefone mudo.  
 
 
    O garoto havia inventado morte do cachorro, nota dez 
em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A 
mãe tentava assustá-lo: “Seu nariz vai ficar igual ao do 
Pinóquio!”. Felipe ria na cara dela: “Quem tá mentindo é 
você! Não existe ninguém de madeira!”. 
 
    O pai de Felipe também conversava com ele: “Um dia 
você contará uma verdade e ninguém acreditará!”. Felipe 
ficava pensativo. Mas no dia seguinte… 
    Então, aconteceu o que seu pai alertara. Felipe 
assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou 
para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido 
sorteado. O prêmio era uma bicicleta: “É verdade, mãe! A 
moça quer falar com você no telefone pra combinar a 
entrega da bicicleta. É verdade!”.  
 
    A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou 
preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou 
de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas 
mentiras. Até que um dia deixou de contá-las. Bem, 
Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar 
histórias. Agora, sem culpa e sem medo. No momento 
está escrevendo um conto. É a história de um menino 
que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia… 
 
11) Sobre as ações de Felipe, marque Verdadeiro (V) ou 
falso (F): 
(       ) Encontrava o telefone mudo. 
(      ) Utiliza a criação de histórias como uma ferramenta 
profissional. 



(       ) Alerta quanto às consequências do ato de mentir. 
(   ) Deixa de ganhar a bicicleta do programa de 
televisão. 
(       ) Conta inúmeras mentiras em casa. 
(       ) Largava a louça na pia e corria até a sala. 
A alternativa correta é: 
a) V, V, V, F, V, F. 
b) F, V, F, V, V, F. 
c) F, F, V, V, V, F. 
d) V, V, F, V, F, F. 
e) F, F, F, V, F, V. 
 
12) Qual era o “problema” de Felipe: 
a) Não gostava de lavar louça. 
b) Não parava de mentir. 
c) Não gostava de sua avó. 
d) Não acreditava em seu pai. 
e) Não respeitava a sua mãe. 
 
13) O nariz do menino ficaria como? 
a) Igual ao de sua mãe. 
b) Igual ao de seu pai. 
c) Igual ao de sua avó. 
d) Igual ao de papai Gepeto. 
e) Igual ao de Pinóquio. 
 
14) Por qual motivo a mãe do menino mentia para ele: 
a) Para ensiná-lo como mentir. 
b) Para demonstrar sua habilidade. 
c) Para criar histórias. 
d) Para assustá-lo. 
e) Para demonstrar afeto. 
 
15) Que tipo de alerta o pai do menino fez? 
a) Você não vai ganhar presente de Natal. 
b) Você não vai ganhar a bicicleta no programa de tevê. 
c) Você vai falar a verdade e ninguém vai acreditar. 
d) Você não vai na casa de sua avó. 
e) Você vai ter que lavar toda a louça. 
 
16) A mãe de Felipe fingiu não ouvi-lo, porquê? 
a) Estava ocupada com a louça suja. 
b) Estava ocupada preparando o almoço. 
c) Estava ocupada criando histórias. 
d) Estava cansada das mentiras do filho. 
e) Estava assistindo a um programa de TV. 
 
17) Qual das ações abaixo pertence a Felipe? 
a) Não largava a louça. 
b) Assistia a um programa de TV. 
c) Continuou preparando o jantar. 
d) Fingiu não ouvir. 
e) Cresceu e tornou-se um bom homem. 
 
18) Com o passar do tempo, o que aconteceu com 
Felipe? 
a) Aumentou a quantidade de mentiras que contava. 
b) Passou a mentir só para a mãe. 
c) Mentia às vezes para o pai. 
d) Reduziu a quantidade de louças, até que um dia 
passou a lavá-las. 
e) Reduziu a quantidade de mentiras até que deixou de 
contá-las. 
 
19) Qual foi a profissão que Felipe teve quando cresceu? 
a) Escritor. 
b) Doutor. 
c) Contador. 
d) Psicólogo. 
e) Leiturista. 
 
20) De acordo com o texto, Felipe entendeu que: 
a) A mentira nunca é plena. 

b) Mentir é bom, é um vício como o cigarro. 
c) Mentir causa desconfiança, e isso é ruim. 
d) Mentir faz o tempo passar mais rápido. 
e) Mentir faz ganhar muitos amigos. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) Qual a primeira atitude a ser tomada em caso de 
acidente de trânsito? 
a) Procurar um telefone e chamar o serviço médico. 
b) Tentar remover a vítima do local. 
c) Sinalizar o local imediatamente com as luzes de alerta 
do carro e com o triângulo de segurança posicionado em 
distância segura. 
d) Servir água ou tentar reanimar a vítima. 
e) Manter tudo como está até a chegada da polícia. 
 
22) Dentre as alternativas abaixo, o que pode ser 
considerado uma atitude correta no momento de realizar 
os primeiros socorros a um acidente de trânsito com 
vítima? 
a) Arrastar as vítimas para a beira de um rio e dar-lhes 
água. 
b) Manter a calma e tentar acalmar as vítimas, caso 
essas estejam conscientes. 
c) Tentar retirar as vítimas do veículo. 
d) Sair do local sem prestar socorro. 
e) Verificar se há fraturas expostas. 
 
23) Como funciona o sistema de freios ABS? 
a) As lonas exercem pressão contra uma superfície 
giratória, o tambor de freios e são impulsionados pelos 
cilindros de roda. 
b) O freio é mecânico com o sistema de alavanca e cabo 
de aço, que travam as rodas traseiras por meio do freio a 
tambor. 
c) As pastilhas comprimem um disco acoplado à roda 
perde velocidade devido ao atrito entre as peças. 
d) Não deixam as rodas travarem, controlando a pressão 
do fluido e possibilitando uma freada mais eficiente. 
e) O compressor mantém o ar comprimido e o manda 
para um regulador, que controla a pressão de trabalho 
dos freios.  
 
24) Qual das alternativas apresenta somente 
componentes do sistema de suspensão? 
a) Amortecedores, barras estabilizadoras, pinos 
esféricos, velas. 
b) Amortecedores, barras estabilizadoras, pinos 
esféricos, correia dentada. 
c) Amortecedores, barras estabilizadoras, alternador e 
bandeja de suspensão. 
d) Amortecedores, pneus, radiadores, bomba d´água e 
bandeja de suspensão. 
e) Molas, amortecedores, barras estabilizadoras, pino 
esférico (pivôs), e bandeja de suspensão. 
 
25) Para qual finalidade o painel de instrumentos foi 
projetado nos veículos ? 
a) Para chamar a atenção do condutor e dos 
passageiros. 
b) Somente para mostrar a velocidade do veículo. 
c) Para informar ao condutor as principais condições de 
uso e funcionamento do veículo. 
d) Para indicar ao condutor as regras de trânsito. 
e) Para acender luzes de alerta ao condutor. 
 
26) No veículo, qual a função do odômetro? 
a) Indica a pressão de óleo do veículo. 
b) Indica a distância percorrida. 
c) Indicar a rotação do motor por minuto. 



d) Indica quantos quilômetros o veículo consegue ir com 
determinada quantia de combustível. 
e) Indica para qual lado o motorista deve fazer a 
conversão. 
 
27) Como funciona o sistema de lubrificação dos 
veículos? 
a) Basicamente o funcionamento do sistema é muito 
simples, partindo dos princípios da hidráulica - o sistema 
precisa fazer circular óleo em um circuito fechado e 
distribuir esse lubrificante em todas as partes, desde o 
tanque aos pneus. 
b) Trata-se de um sistema de aplicação simultânea de 
lubrificante em todos os pontos de uma máquina, nas 
quantidades, pressões e frequências corretas, a partir de 
um reservatório central, podendo ser um sistema 
automático ou manual. Deve-se fazer utilizando água. 
c) Esse sistema dispõe de duas linhas principais, uma 
para acionamento e outra para retorno dos dosadores de 
água.  
d) O sistema de lubrificação existe principalmente para 
lubrificar as peças móveis do motor e diminuir o atrito 
entre elas e seu consequente desgaste, bem como para 
"refrigerar" o motor, absorvendo parte do calor.  
e) Consiste em uma bomba unida a um número variável 
de dosadores interligados. Os dosadores são modulares, 
formados por seções superpostas. Cada dosador contém 
um pistão, orifícios e canais para o fluxo interno do 
lubrificante. Os pistões são pneumáticos e devem estar 
sempre ligados a um compressor de ar. 
 
28) Conforme a Lei nº 9.503/97, dentre outras funções, 
compete ao CONTRAN: 
I - Estabelecer as normas regulamentares referidas neste 
Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 
II - Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. 
III - Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes 
para o funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE. 
IV - Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI. 
V - Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas 
contidas neste Código e nas resoluções.  
VI - Responder às consultas que lhe forem formuladas, 
relativas à aplicação da legislação de trânsito.    
a) Todas as informações estão corretas. 
b) Apenas as informações I, II e IV. 
c) Apenas as informações I, II e III. 
d) Apenas as informações I e II. 
e) Todas as informações estão incorretas. 
 
29) As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados 
ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm 
como objetivo: 
a) Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 
b) Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras 
de Habilitação 
c) Estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico 
sobre assuntos específicos para decisões daquele 
colegiado. 
d) Organizar a estatística geral de trânsito no território 
nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos 
demais órgãos e promover sua divulgação. 
e) Administrar fundo de âmbito nacional destinado à 
segurança e à educação no trânsito. 
 
30) Com base na  Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, qual o significado da sigla CONTRAN? 
a) Conselho Nacional de Trânsito. 
b) Departamento Nacional de Trânsito. 
c) Departamento de Estradas e Rodagens. 
d) Código de Trânsito Brasileiro. 
e) Circunscrição Regional de Trânsito. 
 

31) Verifique o trecho abaixo e indique a qual artigo do 
Código de Trânsito Brasileiro ele se refere: 
“Nas interseções e suas proximidades, o condutor não 
poderá efetuar ultrapassagem.” 
a) Artigo 23. 
b) Artigo 215. 
c) Artigo 33. 
d) Artigo 57. 
e) O trecho acima não pertence à redação do Código de 
Trânsito Brasileiro. 
 
32) Em que ano entrará em vigor a alteração da 
Resolução CONTRAN nº 520, de 29 de janeiro de 2015, 
que dispõe sobre os requisitos mínimos para a circulação 
de veículos com dimensões excedentes aos limites 
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito? 
a) 2019. 
b) 2020. 
c) 2018. 
d) 2021. 
e) 2022. 
 
33) Qual foi o presidente da república que sancionou o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997)? 
a) Luiz Inácio Lula da Silva. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) Ciro Gomes 
d) Fernando Collor de Mello  
e) Enéas Carneiro 
 
34) Qual é a definição para o Código de Trânsito 
Brasileiro? 
a) É o Código que evita multas. 
b) Trata-se de um documento legal que define as 
atribuições das autoridades de trânsito brasileiras e 
estabelece normas de conduta, infrações, crimes e 
penalidades para os motoristas. 
c) Trata-se de um órgão que tem como função 
administrar e fiscalizar o trânsito de veículos, assim como 
a formação de seus condutores.  
d) É o órgão do DETRAN nos municípios do interior dos 
estados, tem a responsabilidade de exigir e impor a 
obediência e o devido cumprimento da legislação de 
trânsito no âmbito de sua jurisdição. 
e) É o órgão normativo de cada estado, consultivo e 
coordenador do Sistema Nacional de Trânsito na área do 
respectivo estado. Cada estado da federação possui o 
seu conselho, e a sede de cada conselho é na capital do 
respectivo estado. 
 
35) A Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, tem 
como função. 
a) Instituir o Código de Trânsito Brasileiro. 
b) Prever punição através de sanções penais e 
administrativas para condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente. 
c) Aplicar penalidade ao crime de embriaguez ao volante. 
d) Estabelecer a obrigatoriedade de uso do equipamento 
suplementar de retenção. 
e) Alterar os limites de velocidade para fins de 
enquadramentos infracionais e de penalidades. 
 
36) Comumente encontrado nos painéis de instrumentos 
dos veículos, qual o significado da sigla RPM? 
a) Rotações por minuto. 
b) Revolução por minuto. 
c) Rotações por metro. 
d) Redirecionamento por metro. 
e) N.D.A. 
 
37) Quais ferramentas são necessárias para realizar a 
troca de um pneu? 



a) Macaco, pneu reserva e chave de roda. 
b) Macaco, pneu reserva e alicate de pressão. 
c) Macaco, pneu reserva e martelo. 
d) Macaco, pneu reserva e marreta. 
e) N.D.A. 
 
38) A manutenção preventiva é a forma mais econômica 
de manter o carro em bom estado. Levando em 
consideração essa afirmação, dentre outros, quais os 
principais itens que devemos revisar periodicamente para 
evitar problemas? 
a) Sistema de freios, troca de óleo, sistema de 
arrefecimento, filtro de ar, filtro de combustível, 
alinhamento e balanceamento e velas. 
b) Sistema de freio, troca de óleo, sistema de 
arrefecimento e pintura. 
c) Sistema de freio, troca de óleo, bancos e carpetes. 
d) Bancos, carpetes, pintura e calotas. 
e) Porta-luvas, sistema de freio, bancos e carpetes, 
pintura. 
 
39) Quais os principais componentes do sistema de 
direção do veículo? 
a) Volante (de direção), coluna (varão de direção), caixa 
de direção, braço de direção, barra de direção, terminais 
de direção e rótulas de direção (rolamentos). 
b) Volante (de direção), rolamento do alternador, caixa 
de direção e braço de direção. 
c) Volante (de direção), coluna (varão de direção), caixa 
de direção, braço de direção, pedal cabo hidrovácuo e 
radiador. 
d) Volante (de direção), coluna (varão de direção), caixa 
de direção, braço de direção, pneus e freios. 
e) Nenhumas das alternativas está correta. 
 
40) Em um veículo, qual a função do alternador? 
a) Gerar energia. 
b) Bombear óleo.  
c) Circular o líquido de arrefecimento. 
d) Diminuir a velocidade. 
e) N.D.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


