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PERÍODO DA PROVA: TARDE 

 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “D” 
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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material 
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova; 
 O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Alagoas tem 96 celulares ativos para cada 100 
habitantes. 

 
 Nos quatros cantos de Alagoas é bem fácil 
encontrar alguém ligando ou enviando mensagens, 
jogando ou postando em redes sociais. Seja em 
casa, na rua ou no trabalho, o aparelho celular faz 
parte da rotina. O difícil mesmo é achar quem 
resista aos encantos do dispositivo.   
 Os dados são incontestáveis. Segundo a 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a 
cada 100 alagoanos, existem 96 linhas móveis 
ativas. São mais de 3,2 milhões ao todo, num 
estado cuja população foi estimada em 3.375.823 
habitantes em 2017 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  
 E não para por aí! Além de receber e fazer 
ligações, uma crescente preocupação é se manter 
conectado à internet. Desconectar-se é uma tarefa 
complicada, pois por meio da ferramenta é que 
muita gente fica sabendo de tudo que acontece ao 
seu redor. 
 É o caso do autônomo David Benaldo, de 29 
anos, que se assume um apaixonado pelo celular. 
Segundo ele, a conexão com a internet tem que ser 
constante para o uso em demandas do trabalho, 
como atender clientes, enviar orçamentos, além de 
usar redes sociais para o lazer. Das seis pessoas 
que moram com ele, apenas uma, que por sinal é 
criança, não tem o aparelho móvel. “São cinco 
pessoas e todo mundo tem. Tanto a gente usa a 
internet do próprio celular como a de casa. No meu 
caso, que uso muito para o trabalho, estou sempre 
olhando, usando a internet. Atendo clientes, faço 
tudo pelo telefone e me ajuda bastante. É difícil 
ficar sem ou me imaginar sem”, revela. 
 Na casa do jovem Kelson Lima, de 18 anos, 
moram quatro pessoas. Ele conta que todos têm 
celular, exceto ele. Mas temporariamente. “Lá em 
casa todo mundo tem celular. Ou a gente usa a 
internet de dados ou o wifi de casa. Só não pode 
ficar sem. Eu estou sem o meu há alguns dias e já 
estou aperreado”, conta o rapaz. A rede mundial de 
computadores interligados – internet – é uma 
maneira muito eficiente de se ter acesso a um 
grande número de informações de forma 
simultânea, dando oportunidade de interação com 
outras pessoas e de debate sobre assuntos 
relevantes.  
 
Fonte: Jornal Tribuna Independente, Maceió- Alagoas, 6 e 7 de janeiro de 2018, 

página14. 

 
01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 

(A) Segundo a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) de cada 100 alagoanos 
apenas quatro não possuem linha de celular ativa.  
(B) O aparelho celular é usado para receber e 
fazer ligações, informar-se, distrair-se e também 
para atividades de trabalho. 
(C) O texto é predominantemente uma narração, 
informando acerca da abrangência do uso do 
celular na população do estado de Alagoas.  
(D) Os dados da Anatel para o uso de celulares 
em Alagoas não são confirmados pelo IBGE, pois a 
população do estado ultrapassa os 3,2 milhões.  
(E) A rede mundial de computadores 
interligados – internet pode informar e promover a 
interação entre as pessoas.   
 
02) Assinale a alternativa que apresente uma 
palavra que não poderia substituir a palavra 
destacada no período “Segundo ele, a conexão 
com a internet tem que ser constante para o uso 
em demandas do trabalho, como atender 
clientes, enviar orçamentos, além de usar redes 
sociais para o lazer.” e manter o mesmo 
sentido: 
 
(A) Necessidades. 
(B) Exigências. 
(C) Tarefas. 
(D) Atividades. 
(E) Demissões. 
 
03) Assinale a alternativa que apresente uma 
palavra com mais de quatro sílabas: 
 
(A) Aparelho. 
(B) Instituto. 
(C) Eficiente. 
(D) Imaginar. 
(E) Simultânea. 
 
04) Nas palavras Agência e aparelho ocorrem, 
respectivamente, os seguintes encontros: 
 
(A) Hiato e Dígrafo. 
(B) Ditongo e Dígrafo. 
(C) Hiato e Ditongo. 
(D) Ditongo e Hiato. 
(E) Dígrafo e Hiato. 
 
05) Assinale a alternativa cuja palavra destacada 
exerça também a função sintática de sujeito, 
assim como a palavra dados no período “Os 
dados são incontestáveis”: 
 
(A) O difícil mesmo é achar quem resista aos 
encantos do dispositivo.  
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(B) Das seis pessoas que moram com ele, 
apenas uma, que por sinal é criança, não tem o 
aparelho móvel. 
(C) Ele conta que todos têm celular, exceto ele.  
(D) Lá me casa todo mundo tem celular. 
(E) Eu estou sem o meu há alguns dias e já 
estou aperreado. 
 
06) Assinale a alternativa cuja oração apresente 
uma preposição que estabeleça relação de 
sentido de finalidade: 
 
(A) “É difícil ficar sem ...”  
(B) “...dando oportunidade de interação com 
outras pessoas ...” 
(C)  “Lá em casa todo mundo tem celular.” 
(D) “Segundo ele, a conexão com a internet tem 
que ...” 
(E) “...ser constante para o uso em demandas 
do trabalho.” *** 
 
07) Um pedreiro vai colocar cerâmica em uma 
construção que tem 24 m². Se a peça tem 0,40 m 
por 0,40 m quantas peças precisa para os 24 
m²?  
 
(A) 150. 
(B) 140. 
(C) 130. 
(D) 120. 
(E) 100. 
 
08) Dado os números 233, 234, 235, 236, 237, 
238. Quais são os ímpares? 
 
(A) 233, 234, 236. 
(B) 234, 236, 238. 
(C) 233, 235, 237. 
(D) 234, 235, 237. 
(E) 233, 235, 238. 
 
09) Sabendo que o antecessor de 99 é 98. Qual é 
o sucessor de 1001? 
 
(A) 100.  
(B) 97. 
(C) 1000. 
(D) 1002. 
(E) 999. 
 
10) Se dividimos algo pela metade teremos 1/2. 
Agora se dividirmos duas coisas em 5 partes 
teremos?  
 
(A) 1/2. 
(B) 1/3. 
(C) 2/3. 
(D) 2/5. 
(E) 1/5. 

11) Dentre os municípios abaixo, o único que 
possui divisa com o município de 
Lidianópolis/PR é: 
 
(A) Faxinal. 
(B) Cruzmaltina. 
(C) Kaloré. 
(D) Ivaiporã. 
(E) Ortigueira. 
 
12) O município de Lidianópolis/PR foi 
desmembrado de: 
 
(A) Borrazópolis. 
(B) Lunardelli. 
(C) Jardim Alegre. 
(D) Grandes Rios. 
(E) São João do Ivaí. 
 
13) Em geral, na data de 08 de março é 
comemorado: 
 
(A) O início do Outono. 
(B) O final da Primavera. 
(C) O dia nacional da mentira. 
(D) O Dia Internacional da Mulher. 
(E) O Dia de Santo Antonio. 
 
14) No Paraná, o município de Jacarezinho 
possui divisa com: 
 
(A) O Estado de Mato Grosso. 
(B) O Estado de Mato Grosso do Sul. 
(C) A  Argentina. 
(D) O Paraguai. 
(E) O Estado de São Paulo. 
 
15) Se o motorista que conduz veículo 
automotor, cometer um crime de trânsito sob a 
influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine 
dependência, estará este sujeito a: 
 
I - Quando a vítima vier a falecer; Penas - 
reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou 
proibição do direito de se obter a permissão ou 
a habilitação para dirigir veículo automotor. 
II - Quando o crime resultar lesão corporal de 
natureza grave ou gravíssima a pena privativa 
de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, 
sem prejuízo das outras penas previstas. 
III - Quando a vítima vier a falecer; Penas - 
reclusão, de dois a cinco anos, e suspensão ou 
proibição do direito de se obter a permissão ou 
a habilitação para dirigir veículo automotor. 
IV - Quando o crime resultar lesão corporal de 
natureza grave ou gravíssima a pena privativa 
de liberdade é de reclusão de um a dois anos, 
sem prejuízo das outras penas previstas. 
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Analisando as alternativas acima, se concluí 
que: 
 
(A) As assertivas I e II estão corretas. 
(B) As assertivas III e IV estão corretas. 
(C) As assertivas I, II e III estão corretas. 
(D) As assertivas II, III e IV estão corretas. 
(E) Somente a primeira assertiva é correta. 
 
16) Apoiado à ordem de prevalência da 
sinalização de trânsito; qual alternativa 
prepondera sob as outras? 
 
(A) As indicações dos sinais sobre as demais 
normas de trânsito. 
(B) As indicações do semáforo sobre os demais 
sinais. 
(C) As ordens do agente de trânsito sobre as 
normas de circulação e outros sinais. 
(D) Os gestos indicativos do condutor sobre os 
demais. 
(E) As setas do veículo automotor, ligadas pelo 
condutor do mesmo. 
 
17) Compete à Polícia Rodoviária Federal, no 
âmbito das rodovias e estradas federais: 
 
(A) Implantar, manter e operar o sistema de 
sinalização, os dispositivos e os equipamentos de 
controle viário. 
(B) Coletar dados e elaborar estudos sobre os 
acidentes de trânsito e suas causas. 
(C) Arrecadar valores provenientes de estada e 
remoção de veículos e objetos, e escolta de 
veículos de cargas superdimensionadas ou 
perigosas. 
(D) Realizar o patrulhamento ostensivo, 
executando operações relacionadas com a 
segurança pública, com o objetivo de preservar a 
ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da 
União e o de terceiros. 
(E) Coordenar os órgãos do Sistema Nacional 
de Trânsito, objetivando a integração de suas 
atividades. 
 
18) Código de Trânsito Brasileiro; Os usuários 
das vias terrestres devem: 
 
I - Abster-se de todo ato que possa constituir 
perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, 
de pessoas ou de animais, ou ainda causar 
danos a propriedades públicas ou privadas. 
II - Abster-se de toda e qualquer 
responsabilidade no trânsito, dirigindo de 
maneira psicoativa e individual. 
III - Abster-se de todo ato cordial e defensivo, 
levando em conta as suas necessidades diárias 
e pessoais. 

IV - Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo 
perigoso, atirando, depositando ou 
abandonando na via objetos ou substâncias, ou 
nela criando qualquer outro obstáculo. 
 
Estão corretas as proposições: 
 
(A) I e II. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) II e IV. 
(E) III e IV. 
 
19) Os veículos destinados a socorro de 
incêndio e salvamento, os de polícia, os de 
fiscalização e operação de trânsito e as 
ambulâncias, além de prioridade de trânsito, 
gozam de livre circulação, estacionamento e 
parada, quando em serviço de urgência e 
devidamente identificados por dispositivos 
regulamentares de alarme sonoro e iluminação 
vermelha intermitente, observadas as seguintes 
disposições, exceto: 
 
(A) Quando os dispositivos estiverem 
acionados, indicando a proximidade dos veículos, 
todos os condutores deverão deixar livre a 
passagem pela faixa da esquerda, indo para a 
direita da via e parando, se necessário. 
(B) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, 
deverão aguardar no passeio, só atravessando a 
via quando o veículo já tiver passado pelo local. 
(C) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de 
iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer 
quando da efetiva prestação de serviço de 
urgência. 
(D) A prioridade de passagem na via e no 
cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida 
e com os devidos cuidados de segurança, 
obedecidas as demais normas do Código de 
Trânsito Brasileiro. 
(E) Quando os dispositivos estiverem 
acionados, indicando a proximidade dos veículos, 
todos os condutores deverão deixar livre a 
passagem pela faixa da direita, indo para a 
esquerda da via e parando, se necessário. 
 
20) Qual das seguintes infrações é considerada 
de natureza grave? 
 
(A) Deixar o condutor ou passageiro de usar o 
cinto de segurança. 
(B) Transportar crianças em veículo automotor 
sem observância das normas de segurança 
especiais estabelecidas no Código de Trânsito 
Brasileiro. 
(C) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança. 
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(D) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam 
atravessando a via pública, ou os demais veículos. 
(E) Usar o veículo para arremessar, sobre os 
pedestres ou veículos, água ou detritos. 
 
21) A velocidade máxima permitida para a via 
será indicada por meio de sinalização, 
obedecidas suas características técnicas e as 
condições de trânsito, Onde não existir 
sinalização regulamentadora, a velocidade 
máxima nas vias urbanas será de: 
 
(A) Vinte quilômetros por hora, nas vias locais. 
(B) Cinquenta quilômetros por hora, nas vias 
coletoras. 
(C) Sessenta quilômetros por hora, nas vias 
arteriais. 
(D) Cento e dez quilômetros por hora, nas vias 
de trânsito rápido. 
(E) Quarenta quilômetros por hora, nas vias 
locais. 
 
22) A seguinte placa de advertência ilustrada 
abaixo significa desvio à direita: 
 

 
 
(A) Com limitação lateral de 3,4 metros. 
(B) Com largura máxima de 3,4 metros. 
(C) Para veículos com comprimento menor que 
3,4 metros. 
(D) Para veículos com comprimento maior que 
3,4 metros. 
(E) Com limitação de altura em 3,4 metros. 
 
23) Em acidentes de trânsito, quando solicitar 
socorro, deve-se informar: 
 
(A) Condições de trânsito no local. 
(B) O local exato e o tipo de acidente. 
(C) Descrição da ocorrência. 
(D) Primeiros socorros que foram aplicados. 
(E) Outras informações que chegaram ao seu 
conhecimento. 
 
24) Espalhar alguns arbustos ou galhos de 
árvores no leito da via, é uma dica para sinalizar 
um acidente de trânsito; em uma via que o limite 
de velocidade é 110 km/h, em um dia chuvoso, 
qual a distância mínima para iniciar esta 
sinalização? 

(A) 80 passos longos. 
(B) 110 passos longos. 
(C) 120 passos longos. 
(D) 160 passos longos. 
(E) 220 passos longos. 
 
25) Em uma avaliação primária, obedecida uma 
sequência padronizada, é feito um rápido exame 
na vítima, sendo corrigidos imediatamente os 
problemas que forem encontrados; nesta 
avaliação, segue-se rigorosamente uma 
sequência, e esta série inicia-se em: 
 
(A) Respiração. 
(B) Circulação, hemorragia e controle de 
choque. 
(C) Desobstrução das vias aéreas e 
estabilização da coluna cervical. 
(D) Nível de consciência. 
(E) Exposição e proteção da vítima. 
 
26) Muito comum em acidentes de trânsito; 
convulsões são contrações musculares 
involuntárias e descontroladas de vários 
músculos do corpo, causadas por alterações de 
funções do cérebro, que costumam durar 
alguns minutos; nestes casos os procedimentos 
correto são: 
 
I - Não afastar objetos próximos e desproteger a 
cabeça da vítima. 
II - Tentar impedir os movimentos convulsivos. 
III - Passada a convulsão, confortar a vítima, 
colocá-la na posição lateral de segurança e 
deixá-la dormir. 
IV - Verificar sinais vitais e lesões. 
V - Providenciar assistência médica. 
 
Analisando as proposições acima, se concluí 
que: 
 
(A) Todas são corretas. 
(B) Todas são incorretas. 
(C) Apenas as três primeiras são corretas. 
(D) Apenas a II é correta. 
(E) Apenas as três últimas são corretas. 
 
27) A coluna vertebral é formada por pequenos 
ossos chamados de vértebras. Dentro da coluna 
existe um canal onde está a medula, por onde 
passam impulsos nervosos, que controlam 
movimentos, funcionamento, sensações e 
reações de todos os membros e órgãos. Em 
uma fratura de coluna, se houver lesão na 
medula, poderá ocorrer a perda definitiva de 
movimentos ou funções do corpo; devemos 
suspeitar de fratura na coluna sempre que a 
vítima: 
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(A) Estiver consciente. 
(B) Não apresentar dores nas costas ou no 
pescoço 
(C) Não apresentar formigamentos e dormência 
nos braços e pernas. 
(D) Não conseguir sentar, ou não mexer alguma 
parte do corpo. 
(E) Conseguir sentar, ou mexer normalmente 
qualquer parte do corpo. 
 
 

28) A figura  representa: 
 
(A) Um hodômetro de veículo automotor. 
(B) Um velocímetro de veículo automotor. 
(C) Um termômetro de veículo automotor. 
(D) Um manômetro de veículo automotor. 
(E) Um fusiometro de veículo automotor. 
 
29) Biela, pistão e virabrequim fazem parte: 
 
(A) Do sistema de freios de um veículo 
automotor. 
(B) Do sistema de arrefecimento de um veículo 
automotor. 
(C) Do sistema elétrico de um veículo 
automotor. 
(D) Do motor de um veículo automotor. 
(E) Do sistema de transmissão de um veículo 
automotor. 
 
30) A calibragem correta dos pneus de um 
veículo de passeio é: 
 
(A) A indicada no pneu ou manual do veículo. 
(B) Sempre 28 libras. 
(C) Sempre 30 libras. 
(D) Sempre 32 libras. 
(E) Sempre 26 libras. 
 
 


