
CADERNO DE PROVA 

MOTORISTA DE ÔNIBUS 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 
1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA. 
2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA. 
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE 
HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A 
SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA. 
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA. 
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À 
INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES. 
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO. 
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. 
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS 
EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS. 
9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-
RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR: 

 
10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU 
INÍCIO. 
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE 
RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO 
DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE 
PROVAS. 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sobre verbos, analise as afirmativas a seguir: 
I- Sorriu: verbo conjugado no passado.  
II- Fazia: verbo conjugado no passado.  
III- Escreverá: verbo conjugado no passado.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está incorreto;  
b) Apenas o item II está incorreto;  
c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Os itens I, II e III estão corretos.  
 
2) Com base nas classes de palavras, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Caderno: é um advérbio;  
b) Caneta: é um substantivo;  
c) É: é um verbo;  
d) Dois: é um numeral.  
 
3) Sobre a ortografia e a acentuação das 
palavras, analise as afirmativas a seguir e 
assinale V para verdadeiro e F para falso: 
( ) Chuchu.  
( ) Computadôr.  
( ) Cafézinho.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) V – V – F;  
b) V – V – V;  
c) F – F – V;  
d) V – F – F.  
 
4) Com base no processo de formação de 
palavras, analise as afirmativas a seguir e 
marque a que contém um exemplo de 
DERIVAÇÃO PREFIXAL: 
a) Fidelidade;  
b) Infiel;  
c) Infidelidade; 
d) Feliz.  
 

MATEMÁTICA 
 
5) Ao analisarmos o número 12,6083, é 
CORRETO afirmar que ele é maior que: 
a) 12,608. 
b) 12,62; 
c) 12,609; 
d) 12,61301. 
 

6) Uma torneira aberta libera 12 litros de água 
por minuto. Para encher uma caixa que possui 
as medidas de 0,5 metro de largura por 3 metros 
de comprimento e 1 metro de altura, essa 
torneira deverá ficar aberta por cerca de: 
a) 2 horas e 5 minutos; 
b) 36 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 3 horas. 
 
7) Em uma determinada loja foi anunciado o 
valor de um par de tênis por R$ 129,00 com a 
possibilidade de desconto de 7% para 
pagamento à vista. No caso de pagamento à 
vista, o valor do tênis ficará em: 
a) R$ 122,00; 
b) R$ 90,30; 
c) R$ 121,00; 
d) R$ 119,97. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) A Guerra _____________ foi o maior conflito 
armado internacional ocorrido na América do 
Sul no século XIX. Rivalidades platinas e a 
formação de Estados nacionais deflagraram o 
confronto, que destruiu a economia e a 
população paraguaias. É também chamada 
Guerra da Tríplice Aliança (Guerra de la Triple 
Alianza) na Argentina e Uruguai e de Guerra 
Grande, no Paraguai. Assinale a alternativa que 
completa CORRETAMENTE a lacuna: 
a) do Paraguai; 
b) da Argentina; 
c) do Uruguai; 
d) da Cisplatina. 
 
9) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
dos 10 maiores rios Brasileiros, segundo sua 
extensão total: 
a) rio Amazonas; 
b) rio Itajaí-Açú; 
c) rio Paraná; 
d) rio São Francisco. 
 
10) Sobre as características naturais do estado 
de Santa Catarina, assinale a alternativa 
INCORRETA: 



a) as Serras do Mar e a Serra Geral formam, 
juntas, uma barreira que divide o estado entre a 
planície costeira os planaltos do leste do Estado; 
b) O relevo de Santa Catarina é muito acidentado; 
c) A vegetação de Santa Catarina não é muito 
variada, apresentando apenas a Mata Atlântica e 
a Mata de Araucárias; 
d) As estações do ano são bem definidas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 
CARGO E LEGISLAÇÃO  

 
11) Direção defensiva é o ato de conduzir de 
modo a evitar acidentes, apesar das ações 
incorretas dos outros e das condições adversas 
que encontramos nas vias de trânsito. Os 
principais problemas, que resultam em 
acidentes, encontrado nas vias são, EXCETO: 
a) Dirigir sobre efeito de álcool ou de substância 
entorpecente; 
b) Negligência- falta de atenção, falha de 
observação; 
c) Prudência- velocidade adequada; 
d) Imperícia- inexperiência ou falta de 
conhecimento do local. 
 
12) O condutor defensivo deve conhecer os tipos 
de paradas do veículo, tempo e distância 
necessário para cada uma delas. Elas são 
divididas em: distância de seguimento, distância 
de parada, distância de reação e distância de 
frenagem. Identifique e assinale a alternativa 
que corresponde a distância de frenagem: 
a) É a distância que o veículo percorre desde que 
o condutor vê o perigo, até apoiar o pé sobre o 
freio; 
b) É a distância que o veículo percorre desde que 
o condutor aciona o freio até a parada total do 
veículo; 
c) É a distância que o veículo percorre desde que 
o condutor vê o perigo, até a parada total do 
veículo; 
d) É a distância que se mantém de um veículo a 
outro permitindo parar em segurança, ou agir em 
situações de perigo evitando colisões. 
13) Os veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares devem ser 
conduzidos por pessoas que satisfazem os 
seguintes requisitos, conforme a lei nacional de 
trânsito, EXCETO: 
a)  Ter idade superior a vinte e um anos; 

b) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima, ou ser reincidente em infrações 
médias durante os doze últimos meses; 
c) Ser habilitado na categoria D; 
d) Ter idade mínima de dezoito anos. 
 
14) O candidato à habilitação deverá submeter-
se a exames realizados pelo órgão executivo de 
trânsito. Assinale (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as alternativas falsas no 
que se refere à obrigação do candidato:  
( ) Exames de aptidão física e mental. 
( ) Conhecimento, sobre legislação de 
trânsito avaliado através de prova escrita. 
( ) Não é necessário ter conhecimentos e 
noções de primeiros socorros. 
( ) Prova de direção veicular, realizado na 
via pública, em veículo da categoria para a qual 
estiver habilitando-se. 
  
Agora, assinale a alternativa com a sequência, 
CORRETA: 
a) V, V, V, V; 
b) V, V, F, V; 
c) F, V, F, V; 
d) F, F, F, V. 
 
15) As luzes do painel têm função de alertar o 
motorista. Existe um padrão de cores para essas 
luzes. As vermelhas acendem em situações de 
emergência, que necessitam de reparo ou 
verificação imediatos, as amarelas, em geral, 
advertem sobre possível defeito que pode se 
agravar ao longo do tempo. Identifique e 
assinale qual imagem Não corresponde a uma 
situação de emergência: 
a)  

 
 
b) 

 
 
c) 

 



 
d) 

  
 
16) É através dos símbolos de trânsito que os 
motoristas, os pedestres, os ciclistas e os 
motociclistas se orientam, são advertidos, 
regulados e instruídos a seguir a circulação, por 
vias terrestres, mais segura e adequada. Os 
sinais verticais (placas de trânsito), estes 
possuem diferentes categorias apresentando cor 
e formas diferentes. Relacione as figuras abaixo 
com seu respectivo significado: 
I- Placas de Regulamentação. 
II- Placas de Advertência. 
III- Placas de Educativas. 
IV- Serviços Auxiliares. 
 
( ) É educar o condutor quanto ao seu 
comportamento no trânsito. São retangulares e 
possuem o fundo branco. 
( ) Possuem, essencialmente, o formato 
circular, as bordas vermelhas e o fundo branco. 
( ) Informam e orientam o condutor quanto 
aos lugares em que os mesmos podem dispor dos 
serviços indicados, possuem formato retangular, 
com fundo azul e contém o símbolo do serviço. 
( ) Tais placas não possuem o caráter 
punitivo, o objetivo é advertir o condutor, 
normalmente são quadradas e possuem o fundo 
amarelo. 
 
Agora, assinale a alternativa com a sequência, 
CORRETA: 
a) III, I, IV e II; 
b) II, III, I e IV; 
c) IV, I, III e II; 
d) III, IV, I e II. 
 
17) As infrações cometidas em relação às 
resoluções do CONTRAN terão suas penalidades 
e medidas administrativas definidas nas próprias 
resoluções. Identifique a alternativa abaixo que 
represente uma infração e multa leve: 
a) Dirigir sem possuir Carteira Nacional de 
Habilitação;  
b) Dirigir sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa que 
determine dependência; 

c) Ultrapassar veículo em movimento que integre 
cortejo, préstito, desfile e formações militares; 
d) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima 
de acidente de trânsito quando solicitado pela 
autoridade e seus agentes. 
 
18) Seguindo as Leis de Trânsito Brasileira em 
seu sentido mais amplo, o termo “lei” significa 
sempre ordenação através de regularidades. 
Esta lei diz que a velocidade mínima nas vias, 
para que não resulte em autuação, seja de: 
a) Não poderá ser inferior à metade da 
velocidade máxima estabelecida; 
b) Não poderá ser inferior à 40 Km/h; 
c) Não poderá ser inferior à 20 Km/h; 
d) Não poderá ser inferior à 30 Km/h. 
 
19) No painel de instrumentos de veículos ficam 
instalados diferentes instrumentos de medição 
para que se possa manter o monitoramento de 
diversas funções e aspectos do veículo. 
Identifique e assinale a função do Manômetro: 
a) Equipamento utilizado para somar as horas de 
operações dos veículos com a intenção de 
redução de custos, manutenções preventivas, 
controle de lubrificação e registro de tempo do 
veículo parado; 
b) Dispositivo que mede as rotações por minuto 
de um motor ou de um eixo, em geral utilizado 
para fornecer informações sobre a velocidade de 
um veículo; 
c) Representa o principal indicador da bateria, 
demonstrando quando carrega ou descarrega; 
d) Instrumento próprio para medir a pressão de 

um fluido. 

20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha 
poderá ser emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal. 
II- do Prefeito Municipal. 
III- de iniciativa popular. 
IV- do conjunto dos secretários municipal. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 


