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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 
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MOTORISTA D 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 14/04/2019, às 9h 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

 

Pais querem paz em casa; filhos querem os pais 

                                                                         Rosely Sayão 

 

Ter filhos exige tempo, dedicação, investimento, paciência e esforço. E a falta de tempo para estar com os filhos 

preocupa muitas mães e pais. Uma delas escreveu perguntando como demonstrar interesse pelas atividades dos filhos se 

trabalha o dia todo e, quando chega em casa, eles já estão se preparando para dormir, o que não permite que tenha, portanto, a 

chance de participar das brincadeiras deles e de acompanhar as descobertas que eles fazem. 

É, parece que a cada ano que passa temos menos tempo para a família. Em geral, o trabalho dos pais tem exigido 

dedicação intensa e, além disso, ainda há o trânsito a enfrentar, a casa para administrar, as compras para fazer, a tensão e o 

cansaço que chegam quase ao limite do suportável. Será que é preciso ser assim mesmo? Creio que pode ser diferente, caso os 

pais priorizem certos períodos de seu tempo para a convivência com o filho. 

Quem é que já tentou falar com determinada pessoa no horário de trabalho e não teve de ligar em outro momento 

porque ela estava em uma reunião ou fazendo alguma atividade que não permitia interrupção? Quase todo mundo. Mas quem 

já teve de esperar para tratar de um assunto com alguém porque a pessoa estava se dedicando aos filhos? Pouca gente. 

Ouvi um pai dizer, certa vez, comentando justamente o que lhe acontecia quando chegava em casa à noite, depois do 

trabalho, que, nessa hora, tudo o que ele queria era paz, enquanto tudo o que os filhos queriam eram pais. Pois é, isso nos faz 

pensar que, talvez, a falta de tempo para os filhos seja resultado não apenas do acúmulo de tarefas mas também de falta de 

prioridade. 

Todo mundo já ouviu dizer que, para o filho, importa muito mais a qualidade do tempo que seus pais dedicam a ele 

do que a quantidade. É verdade: 15 minutos de convivência com o filho são muito mais importantes tanto para a educação 

quanto para o afeto do que meio dia juntos sem o foco estar dirigido ao relacionamento entre eles. O problema, hoje, é que 

esses 15 minutos não têm recebido a atenção necessária dos pais. 

Quantas vezes, no pouco tempo que passam com os filhos, os pais escutam o que eles falam sem ouvir, respondendo-

lhes apenas com um "hã, hã"? Quantas vezes, nesses 15 minutos, os pais se dirigem ao filho sem ao menos olhar para o rosto 

dele? Quantas vezes, nesses 15 minutos, os pais não atendem mil telefonemas, muitas vezes para falar de trabalho? 

E mais: muitos pais abrem mão de colocarem limites e de serem firmes com as regras estabelecidas para os filhos 

nesse período de 15 minutos porque acreditam que essa atitude prejudica a qualidade do pouco tempo que passam com eles. 

Ao contrário! Já que os pais têm pouco tempo, precisam aproveitá-lo para dirigir o processo educativo dos filhos. Não é se 

passando por "bonzinho" que se constrói um tempo de qualidade com o filho! 

E no fim de semana? Será que os pais se lembram de dedicar pelo menos uma parte do tempo que têm disponível para 

acompanhar o filho em atividades do interesse dele? E, ao ver televisão ou na hora do jantar, por exemplo, dirigem-se a ele e 

buscam seus comentários? Ao conversar a respeito da escola e dos estudos, lembram-se de reconhecer os avanços que ele 

conseguiu, de fazer perguntas específicas que demonstrem estar a par dos acontecimentos? 

Esses são apenas alguns exemplos que mostram o quanto podem passar despercebidos dos pais momentos que 

poderiam ser dedicados à convivência com os filhos, mas que ficam perdidos por causa do cansaço, do estresse, das atividades 

múltiplas que os pais têm de realizar. Seria bom aprender a respeitar esses 15 minutos. 

 

                                             Folha de São Paulo-Equilíbrio, 14-02-2002. Acesso em 08-04-2019. 
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01) Assinale a alternativa incorreta:  

 

(A) A autora expõe seu ponto de vista sobre o 

relacionamento entre pais e filhos. 

(B) Responder à carta enviada por uma mãe, orientar os 

pais na convivência com os filhos e convencer os pais 

a melhorar o relacionamento com os filhos foram 

alguns objetivos da autora ao escrever o texto.  

(C) Os pais estão ausentes em relação aos filhos que 

cobram mais proteção, conversa e um tempo maior de 

participação deles nas tarefas do cotidiano.  

(D) Na conclusão, a autora reafirma seu ponto de vista de 

que os pais poderiam aproveitar melhor aqueles “15 

minutos” se, em certos momentos, às vezes perdidos, 

os filhos fossem prioridades.  

 

02) A partir do quarto parágrafo, a autora dá exemplos 

para fundamentar suas opiniões ao mostrar que os pais 

não têm aproveitado bem seus 15 minutos. Assinale a 

alternativa em que o exemplo não está de acordo com 

o texto. 

 

(A) Os filhos quase não dialogam com os pais. 

(B) Os pais não ouvem os filhos, mantêm-se alheios. 

(C) Enquanto conversam com os filhos, os pais se ocupam 

de outras tarefas. 

(D) Os pais não impõem limites aos filhos, pois acham que 

as broncas perturbariam o curto convívio. 

 

03) Leia as seguintes afirmações: 

 

I. Respeito, muitos e prioridade apresentam ditongo.  

II. Há presença de hiato nas palavras pessoa e períodos.  

III. As palavras trabalho, assunto e quase apresentam 

dígrafo.   

IV. As palavras comentário e paciência seguem a mesma 

regra de acentuação gráfica.  

V. A correta divisão silábica das palavras administrar e 

interrupção é ad-mi-nis-trar e in-ter-rup-ção. 

 

Estão corretas: 

(A) I e III, apenas. 

(B) II e V, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) II, IV e V, apenas. 

 

 

 

04) Assinale a alternativa em que as duas palavras, quanto 

à posição da sílaba tônica, classificam-se como 

oxítonas.      

     

(A) filho, cansaço. 

(B) afeto, mundo. 

(C) educação, ligar. 

(D) atitude, qualidade. 

 

05) Assinale a alternativa em que a classificação 

morfológica da palavra destacada não foi feita 

corretamente, na sequência, em:  

 

“Uma delas escreveu perguntando como demonstrar 

interesse pelas atividades dos filhos se trabalha o dia todo e, 

quando chega em casa, eles já estão se preparando para 

dormir, o que não permite que tenha, portanto, a chance de 

participar das brincadeiras deles e de acompanhar as 

descobertas que eles fazem.” 

 

(A) preposição, advérbio, conjunção, pronome, 

(B) conjunção, preposição, pronome, advérbio. 

(C) conjunção, advérbio, preposição, pronome. 

(D) preposição, conjunção, pronome, advérbio.  

 

06) A frase em que o verbo destacado está conjugado no 

futuro do modo subjuntivo é: 

 

(A) Espero que tu ajas com cautela.   

(B) Terão sua independência somente quando forem 

responsáveis.   

(C) Se houvesse mais empregos, muitas pessoas viveriam 

melhor.  

(D) Que eu saiba, ele não virá ao nosso encontro.  

 

07) A frase corretamente pontuada, de acordo com as 

regras da língua culta, encontra-se na alternativa: 

 

(A) A viagem de barco, durou quase três horas.   

(B) A subida até o mirante, deixou, a criança exausta.  

(C) Eles viajaram para Curitiba, ontem aliás, anteontem.   

(D) Ninguém, a não ser ele, pode resolver esse problema. 
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08) A frase em que a ortografia da palavra destacada está 

correta é 

 

(A) O elevador do prédio onde trabalho tem acensorista.  

(B) Meus amigos e eu temos ojeriza a pessoas que 

maltratam animais. 

(C) É imprecindível que você compareça hoje à reunião 

de condomínio. 

(D) Na trazeira do caminhão estava escrito: Vitamina de 

motorista é poeira de estrada. 

 

09) De acordo com o sentido contextual, a palavra 

destacada em “O segredo de quem inaugura uma nova 

vida não são os meros fatores circunstanciais e 

extrínsecos” tem como sinônimo: 

 

(A) complicados. 

(B) difíceis. 

(C) simples. 

(D) questionáveis. 

 

10) Assinale a alternativa em que o sujeito é inexistente. 

 

(A) Surgiram novos casos de febre amarela no país.   

(B) Havia uma festa anual nos jardins da empresa.  

(C) Algo preocupa os candidatos à vaga de emprego.   

(D) Fizeram alterações no projeto do apartamento.  
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11) Qual o próximo número da sequência abaixo:  

 

4 −  5 −  6 −  15 −  16 −  17 −  24 −  25 − …  

(A) 28 

(B) 26 

(C) 27 

(D) 29 

 

12) De carro, Luiz gasta 25 minutos em seu percurso para 

o serviço, a uma velocidade de 80 km/h. Luiz resolveu 

mudar de trajeto, e neste percurso a velocidade 

máxima permitida é de 65 km/h. Em quanto tempo 

Luiz chegará em seu serviço por este novo caminho? 

 

(A) Aproximadamente 20 minutos. 

(B) Aproximadamente 40 minutos 

(C) Aproximadamente 35 minutos 

(D) Aproximadamente 30 minutos 

 

13) A mercearia de Dona Mercedes vende de tudo um 

pouco, ela fica localizada em frente a uma escola de 

ensino fundamental. Para agilizar a venda de doces ela 

faz embalagens com 12 chicletes, embalagens com 6 

pirulitos e embalagens com 15 mini balas.  
 

Se um aluno quiser comprar a mesma quantidade de cada 

doce, ele deverá comprar quantos embalagens no total? 

(A) 19 

(B) 60 

(C) 33 

(D) 27 
 

14) Assinale a alternativa que representa a correta 

sequência de figuras. 

 

 
 

 

 

 

 

(A) Figura A 

(B) Figura B 

(C) Figura C 

(D) Figura D 

 

15) Qual o valor da expressão a seguir: 

 

(0,24 + 0,2 ÷ 0,05 +
3

2
− 4,2) 10 + 0,4 

(A) 26 

(B) 
127

5
 

(C) 16,01 

(D) 
79

5
 

 

16) Assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) Os divisores de um número formam um conjunto 

finito. 

(B) Dizemos que um número é múltiplo de outro quando 

o primeiro é resultado da multiplicação entre o 

segundo e algum número natural. Nesse mesmo caso, 

também é possível dizer que o segundo é divisor do 

primeiro. 

(C) O conjunto dos números primos é infinito. Quanto 

maior o número natural, maior a probabilidade de ele 

ser primo. 

(D) O maior divisor de um número é o próprio número. 

 

17) Quanto as operações básicas da matemática, assinale a 

alternativa incorreta 

 

(A) Comutatividade e associatividade são propriedades da 

adição e da multiplicação. 

(B) Comutatividade e associatividade são propriedades da 

subtração e divisão. 

(C) Nenhum número real pode ser dividido por 0 (zero). 

(D) 1 é numeral neutro na multiplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                 QUESTÕES DE 11 A 20 
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18) Na escola de Pedro são distribuídos 03 brinquedos por 

aluno durante o horário do recreio. Sabe-se que a 

escola tem um total de 125 alunos e que foi comprado 

a quantidade exata de brinquedos. Se sobraram 57 

brinquedos na caixa de distribuição, quantos alunos 

não foram para o recreio ou faltaram de aula este dia? 

 

(A) 19 alunos  

(B) 21 alunos 

(C) 22 alunos 

(D) 106 alunos 

 

19) Conceição monta cestas de café da manhã com frutas 

e outros itens. Ela comprou 2 dúzias de amoras, 12 

cachos de uvas e 20 unidades de maçãs. Conceição 

organiza as frutas de maneira que todas as cestas 

tenham a máxima quantidade possível, considerando a 

mesma quantidade de frutas de cada tipo igualmente 

distribuídas. Quantas frutas terão em cada cesta? 

 

(A) 14 frutas 

(B) 4 frutas 

(C) 56 frutas 

(D) 12 frutas 

 

20) Marina foi a uma loja de brinquedos para comprar 

presentes para seu sobrinho Théo. Alguns itens 

estavam em promoção, um carrinho do corpo de 

bombeiros que custava R$ 28,90 estava no valor de R$ 

25,80; um kit de praia estava no valor de R$ 15,90, 

sendo seu valor original de R$ 17,30 e a bola do 

Homem Aranha estava de R$ 17,20 por R$ 14,50. 

Comprando uma unidade de cada brinquedo, quanto 

Marina terá economizado? 

 

(A) R$ 56,20 

(B) R$ 7,20 

(C) R$ 4,40 

(D) R$ 8,50 
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21) Nas afirmações abaixo, assinale (1) para imperícia, (2) 

para negligência e (3) para imprudência, e em seguida 

assinale a alternativa com a sequência correta: 

 

(   ) O condutor sabe que não deve descer o veículo 

desengrenado num declive, e o faz. 

(   ) Aquela pessoa que dirige com sono ou sob a 

influência de álcool. 

(   ) Há veículos com freios ABS que, quando são 

acionados, fazem o veículo tremer num processo 

de frenagem gradual. O condutor, desconhecendo 

isso, tira o pé do freio e procura um mecânico, 

achando que está com problemas. 

(   ) O condutor que não faz a manutenção preventiva 

do carro. 

 

(A) (3); (2); (1); (2) 

(B) (1); (2); (1); (2) 

(C) (2); (1); (3); (3) 

(D) (3); (1); (1); (3) 

 

22) Sessenta quilômetros por hora, é a velocidade máxima 

em via: 

 

(A) Caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, 

sem interseções em nível, sem acessibilidade direta 

aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em 

nível. 

(B) Destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito 

rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das 

regiões da cidade. 

(C) Caracterizada por interseções em nível, geralmente 

controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes 

lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando 

o trânsito entre as regiões da cidade. 

(D) Caracterizada por interseções em nível não 

semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a 

áreas restritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) O monitoramento técnico baseado nos conceitos de 

Engenharia de Tráfego, das condições de fluidez, de 

estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as 

interferências tais como veículos quebrados, 

acidentados, estacionados irregularmente 

atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos 

e informações aos pedestres e condutores, é 

denominado de: 

 

(A) Patrulhamento. 

(B) Fiscalização. 

(C) Policiamento Ostensivo de Trânsito. 

(D) Operação de Trânsito. 

 

24) Qual a função das marcas longitudinais, como 

sinalização de trânsito horizontal? 

 

(A) Ordenar os deslocamentos frontais dos veículos e os 

harmonizar com os deslocamentos de outros veículos 

e dos pedestres, assim como informar os condutores 

sobre a necessidade de reduzir a velocidade e indicar 

travessia de pedestres e posições de parada. 

(B) Separar e ordenar as correntes de tráfego, definindo a 

parte da pista destinada normalmente à circulação de 

veículos, a sua divisão em faixas, a separação de 

fluxos opostos, faixas de uso exclusivo de um tipo de 

veículo, reversíveis, além de estabelecer as regras de 

ultrapassagem e transposição.  

(C) Orientar os fluxos de tráfego em uma via, 

direcionando a circulação de veículos, e regulamentar 

as áreas de pavimento não utilizáveis. 

(D) Delimitar e propiciar melhor controle das áreas onde é 

proibido ou regulamentado o estacionamento e a 

parada de veículos, quando associadas à sinalização 

vertical de regulamentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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25) Todo pneu apresenta nos seus flancos uma grande 

quantidade de informações, representadas por códigos 

devido ao limitado espaço disponível. No pneu abaixo 

o código 91V no informa: 

 

 
 

(A) A construção do pneu e a capacidade de carga. 

(B) A largura da seção do pneu e a pressão máxima. 

(C) O índice de carga e de velocidade máxima. 

(D) A velocidade máxima e tipo de sulco do pneu. 

 

26) Não ocorrerá a medida administrativa de retenção do 

veículo, se: 

 

(A) Conduzir o veículo com qualquer uma das placas de 

identificação sem condições de legibilidade e 

visibilidade. 

(B) Conduzir o veículo com registrador instantâneo 

inalterável de velocidade e tempo viciado ou 

defeituoso, quando houver exigência desse aparelho. 

(C) Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou 

partículas em níveis superiores aos fixados pelo 

CONTRAN. 

(D) Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes 

externas do veículo, salvo nos casos devidamente 

autorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27) Assinale a alternativa abaixo que se refere a uma 

característica do terceiro tempo de um motor à diesel: 
 

(A) As válvulas de admissão e escapa permanecem 

fechadas. 

(B) Com o pistão no PMI, e a válvula de escape aberta, o 

pistão, movido pela inércia do virabrequim, retoma 

seu caminho rumo ao PMS expulsando do cilindro os 

gases resultantes da queima, praticamente sem 

mudança de pressão. 

(C) O volume do cilindro é preenchido com o ar da 

atmosfera -oxigênio- filtrado, com pressão de 

aproximadamente uma atmosfera. 

(D) Com o pistão no PMI a válvula de admissão se fecha 

e o virabrequim, que continua a girar, empurra o pistão 

a caminho do PMS comprimindo o ar na câmara de 

combustão, sem troca de energia térmica com o meio. 
 

28) O Seguro DPVAT é válido e obrigatório para todo 

cidadão brasileiro que possui veículo automotivo. O 

DPVAT cobre: 
 

(A) Acidente, mesmo que sem vítimas. 

(B) Fianças impostas ao condutor. 

(C) Acidentes com veículos estrangeiros em circulação 

pelo Brasil. 

(D) Reembolso de despesas médicas e suplementares. 
 

29) Que procedimento de primeiros socorros descritos 

abaixo não está correto? 
 

(A) Não movimentar a vítima do local de acidente de 

trânsito. 

(B) Dar de beber à vítima água com sal e açúcar até a 

chegada da equipe médica. 

(C) Deixar de retirar o capacete dos motociclistas. 

(D) Não aplicar torniquetes para estancar hemorragias. 
 

30) A habilitação para conduzir veículo automotor e 

elétrico é apurada por meio de exames que são 

realizados junto ao órgão ou entidade executivos do 

Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou 

residência do candidato, ou na sede estadual ou 

distrital do próprio órgão. É um condicionante para se 

habilitar na categoria D: 
 

(A) Estar habilitado há um ano pelo menos na categoria B. 

(B) Ter escolaridade mínima de 1º grau. 

(C) Não ser reincidente em infrações médias durante os 

últimos doze meses 

(D) Ser maior de dezoito anos. 


