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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 40 (quarenta) 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 CATEGORIA D 

Data e Horário da Prova 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

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

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

 

Para entendermos melhor “Por que estudar Filosofia” é preciso antes de tudo saber o que é 1 

Filosofia ao meu ver. Afinal, já não é possível viver com aquelas definições criadas por outros e 2 

utilizadas por todos. É necessário que compreendamos o que ela significa em nosso íntimo. 3 

Filosofia consiste, em estilo poético e metafórico, em um homem, philo, que procura sua amada. 4 

Que nada mais é do que uma mulher bela, plena de vida e que jamais envelhece chamada Sophia. Esse 5 

homem está em uma busca incessante que perdura desde muito tempo atrás. A essa busca denomino 6 

“estudar’. 7 

Devemos estudar Filosofia porque só ela é capaz de nos conceder nosso desejo. Se o ser humano 8 

deseja ter amor tanto mais deseja a sabedoria... Estudar Filosofia porque tudo no mundo tem seu início 9 

e fim, mas o saber resiste ao castigo que é o tempo... Estudar Filosofia, pois não há bem maior que o 10 

conhecimento da verdade e nada é tão intacto como semelhante coisa... Estudar Filosofia, pois, se há no 11 

universo algo mais prazeroso do que ir à procura de Sophia, com certeza é viver ao lado dela. 12 

Devo estudar Filosofia porque não saberia mais voltar a habitar em um mundo que já não 13 

reconheço, em um lugar onde as pessoas passam por mim apressadas sem entenderem o motivo de tanta 14 

pressa... Porque percebo o alimento que a Razão oferece e preciso saciar-me dele. Mas, estudo Filosofia 15 

por ser apenas mais uma que encontrou na sabedoria a força para encarar a vida quando existem somente 16 

respostas sem perguntas. 17 

Portanto, embora pareça romantismo exagerado, estudar Filosofia não é algo que possui um 18 

“por que” baseado em empirismo, porém, sim no pulsar de um coração ansioso por obter Razão. 19 

 

Publicado por: SHEILA DOS SANTOS  

FONTE: https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/filosofia/por-que-estudar-filosofia.htm 
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01) A partir da leitura do texto, depreende-se que uma 

das afirmações NÃO se confirma no texto: 

 

A) A Filosofia é a busca constante do saber. 

B) A Filosofia desafia a despertar espírito crítico, para 

que se possa ter uma visão clara diante dos fatos da 

vida. 

C) É fundamental conhecer os filósofos e a atmosfera 

do pensamento em cada um para se entender 

filosofia. 

D) Através da filosofia é possível abrir a mente para 

novos conceitos ou até novas mudanças. 

 

02) O autor do texto, através de seu posicionamento 

diante da filosofia, revela-se: 

 

A) Tendencioso. 

B) Conformista. 

C) Presunçoso 

D) Polêmico. 

 

03) No contexto, o termo “embora” (L.18) expressa: 

 

A) Modo. 

B) Tempo. 

C) Explicação. 

D) Concessão. 

 

04) Uma análise dos elementos linguísticos que compõe 

o texto permite afirmar: 

 

A) “saberia”, em “não saberia mais voltar a habitar em 

um mundo” (L.13), expressa uma ação incerta no 

passado. 

B) “como”, em “como semelhante coisa” (L.11), nesse 

caso, vale como conjunção e exprime ideia de 

comparação. 

C) “o”, em “o que é Filosofia” (L.1/2) e “o”, em “Se o 

ser humano” (L.8) pertencem à mesma classe 

gramatical. 

D) “um” (L.4) individualiza a palavra “homem” (L.4). 

 

05) No texto, a palavra “apressadas” (L.14) exerce a 

mesa função sintática que o termo: 

 

A) “melhor” (L.1). 

B) “poético” (L.4). 

C) “Sophia” (L.5). 

D) “prazeroso” (L.12). 

 

06) Os termos “Afinal” (L.2) e “mas” (L.10) expressam, 

respectivamente, ideias de: 

 

A) Conclusão e adição. 

B) Conclusão e ressalva. 

C) Explicação e oposição. 

D) Alternância e explicação. 

 

07) A afirmativa “por ser apenas mais uma” (L.16), 

mantendo a coerência da argumentação e a correção 

gramatical, pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

A) porque sou apenas mais uma. 

B) para que seja apenas mais uma. 

C) apesar de que seja apenas mais uma. 

D) por que sou apenas mais uma. 

 

08) Do ponto vista do léxico usado no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em: 

 

A) “melhor” (L.1) é caracterizador que exerce função 

morfológica de adjetivo. 

B) “só” (L.8) e “humano” pertencem à mesma classe 

morfológica. 

C) “pois” (L.11) e “Portanto” (L.18) pertencem à 

mesma classe morfológica e expressam sentido de 

conclusão. 

D) “jamais” (L.5) tem valor morfológico de advérbio e 

exprime valor circunstancial de tempo. 

 

09) Há correspondência entre o termo transcrito e o que 

dele se afirma em: 

 

A) “tanto” (L.9) e “tanta” (L.14) desempenham o 

mesmo valor morfológico. 

B) As vírgulas que isolam o termo “philo”, (L.4) foram 

usadas para isolar um vocativo. 

C) A forma verbal “compreendamos” (L 3) expressa 

uma ação incerta no presente. 

D) “A essa busca” (L.6) funciona como sujeito. 
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10) Com referência ao texto, pode-se afirmar: 

 

A) a preposição “de” (L.19) introduz um termo 

paciente da ação verbal, no caso, um objeto indireto. 

B) A expressão “do” (L.12) pode ser substituída por 

disto¸ mantendo a estrutura e o significado do 

contexto. 

C) A palavra “poético” (L.4) é acentuada pela razão da 

palavra “início” (L.9). 

D) As vírgulas que isolam “embora pareça romantismo 

exagerado” foram usadas pela mesma razão da 

vírgula da linha 14. 

 

11) Leia os trechos abaixo: 

 

I. “o que é Filosofia ao meu ver.” (L.1/2). 

II. “que compreendamos” (L.3). 

III. “que o conhecimento da verdade” (L.10/11). 

 

A palavra que, na sequência em que ocorre, classifica-se, 

morfologicamente, como: 

 

A) pronome relativo, conjunção integrante, conjunção 

adverbial. 

B) pronome relativo, pronome relativo, pronome 

relativo. 

C) conjunção integrante, pronome relativo, pronome 

relativo. 

D) conjunção integrante, pronome relativo, conjunção 

adverbial. 

 

12) A palavra “apenas” (L.16), no contexto em que está 

inserida, sem prejuízo do sentido da frase, poderia 

ser substituída por: 

 

A) conformidade. 

B) concessão. 

C) soma. 

D) “exclusão”. 

 

13) Mantendo a correlação modo-temporal, a frase 

“Para entendermos” (L.1) pode ser reescrita, sem 

prejuízo do sentido expresso no texto, da seguinte 

forma: 

 

A) para que entendemos. 

B) para que entendêssemos. 

C) para que entendamos. 

D) para que entendíamos. 

 

14) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal 

a expressão: 

 

A) “em nosso íntimo” (L.3). 

B) “em um homem” (L.4). 

C) “ao castigo” (L.10). 

D) “por obter razão” (L.19). 

 

15) Exerce a mesma função sintática de “me” (L.15) a 

expressão: 

 

A) “aquelas” (L.2). 

B) “que”, em “o que ela significa em nosso íntimo.” 

(L.3). 

C) “nos” (L.8). 

D) “da verdade” (L.11). 
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16) Em uma cooperativa de transporte uma van parte a 

cada 3 horas e outra a cada 2 horas. Se elas partem 

juntas da cooperativa de quantas em quantas horas 

se encontram na cooperativa? 

 

A) 6 

B) 4 

C) 3 

D) 2 

 

17) São necessários 825 litros de combustível para 

encher o tanque de 3 ônibus. Quantos litros serão 

necessários para encher os tanques de 4 ônibus?  

 

A) 900 litros 

B) 950 litros 

C) 1000 litros 

D) 1100 litros 

 

18)  Antes de iniciar uma viagem o motorista verificou 

que na geladeira do veículo haviam 40 copos de 

agua e ao finalizar a viagem sobraram 6 copos de 

agua. Sabendo que dos passageiros que fizeram a 

viagem 4 não pegaram nenhum copo, 6 pegaram 2 

copos cada um e o restante pegou apenas 1 copo 

cada, quantos passageiros realizaram a viagem? 

 

A) 36 

B) 34 

C) 32 

D) 28 

 

19) Um motorista está realizando uma viagem, sabe-se 

que ele já percorreu 
1

4
 do percurso e que ainda faltam 

114 km para terminar a viagem. Qual a distância 

total que terá sido percorrida ao final da viagem? 

 

A) 166 km 

B) 152 km 

C) 148 km 

D) 140 km 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20) Uma empresa de locação de veículo cobrou para 

uma viagem o valor de R$ 1.750,00 para levar 50 

pessoas. Sabendo que o valor foi calculado pela 

quantidade de pessoas, quanto ficará a locação do 

veículo se mais 4 casais forem incluídos à viagem? 

 

A) R$ 1.820,00 

B) R$ 1.890,00 

C) R$ 2.030,00 

D) R$ 2.050,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                         QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A força _______________ é um referencial de 

força utilizado em trajetórias curvas, também 

denominada de força inercial, fictícia ou, ainda, de 

pseudo-força. Esse tipo de força não pode ser 

observado de longe pelo fato de que não existe 

aceleração que a torne perceptível. Ela somente 

pode ser sentida por quem está sujeito a ela. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a resposta 

CORRETA para a lacuna acima. 

 

A) de atrito 

B) centrífuga 

C) centrípeta 

D) gravitacional 

 

22) São providências que devem ser tomadas em um 

atendimento inicial de primeiros socorros: 

 

I. Uma rápida avaliação da vítima. 

II. Aliviar as condições que ameacem a vida ou que 

possam agravar o quadro da vítima, com a utilização 

de técnicas simples. 

III. Acionar corretamente um serviço de emergência 

local. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 

A) II 

B) I 

C) I, II e III 

D) I e III 

 

23)  Na realização de um atendimento de primeiros 

socorros, NÃO se deve: 

 

A) verificar a situação das vítimas. 

B) avaliar a gravidade geral do acidente. 

C) manter a calma. 

D) agir por instinto ou impulso. 

 

 

 

 

 

 

 

24) São condutas que devem ser realizadas em um 

atendimento de primeiros socorros em caso de 

fraturas expostas, EXCETO: 

 

A) tentar alinhar o membro fraturado. 

B) prevenir o estado de choque. 

C) fazer um curativo com gaze ou pano limpo no local 

rompido. 

D) transportar a vítima para o hospital. 

 

25) São considerados sinais de uma parada 

cardiorrespiratória: 

 

I. Ausência dos sons cardíacos audíveis. 

II. II. Ausência de pulsos. 

III. Perda imediata da consciência. 

IV. Dilatação das pupilas. 

 

A quantidade de itens CORRETOS é: 

 

A) 3 

B) 1 

C) 2 

D) 4 

 

26) “É considerado um gerador que tem como objetivo 

manter a carga da bateria e fornecer energia aos 

componentes elétricos do veículo. É acionado por 

uma correia ligada a uma polia do motor”. 

 

O trecho acima se refere ao conceito do: 

 

A) comando de válvulas. 

B) alternador. 

C) sistema de ignição. 

D) circuito de arranque. 

 

27)  Todas as alternativas a seguir apresentam partes 

móveis do motor de um veículo, SALVO: 
 

A) cabeçote 

B) bielas 

C) pistões 

D) virabrequim 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) São componentes do sistema de resfriamento de um 

veículo: 

 

I. cabos de vela. 

II. termostatos de controle. 

III. câmaras de resfriamento. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

A) II 

B) I 

C) II e III 

D) I, II e III 

 

29) O diferencial faz parte de qual sistema do veículo? 

 

A) lubrificação. 

B) freios. 

C) escapamento. 

D) transmissão. 

 

30) Segundo o anexo I do Código de Trânsito 

Brasileiro, o dispositivo destinado a provocar a 

diminuição da marcha do veículo ou pará-lo é 

denominado de: 

 

A) freio de serviço. 

B) freio articular. 

C) freio de segurança. 

D) freio de estacionamento. 

 

31) De acordo com disposição expressa do anexo I do 

Código de Trânsito Brasileiro, utilitário é 

conceituado como o: 

 

A) Veículo que, mesmo tendo sido fabricado há mais 

de trinta anos, conserva suas características 

originais de fabricação e possui valor histórico 

próprio. 

B) Veículo automotor destinado ao transporte de carga 

com peso bruto total máximo superior a dez mil 

quilogramas e de passageiros, superior a vinte 

passageiros. 

C) Veículo destinado ao transporte de carga, podendo 

transportar dois passageiros, exclusive o condutor. 

D) O veículo misto caracterizado pela versatilidade do 

seu uso, inclusive fora de estrada. 

 

32) É INCORRETO afirmar sobre as normas gerais de 

circulação e conduta no trânsito. 

 

A) Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu 

veículo, mesmo que seja por motivo de segurança. 

B) As crianças com idade inferior a dez anos devem ser 

transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções 

regulamentadas pelo CONTRAN. 

C) Os veículos de transporte coletivo regular de 

passageiros, quando circularem em faixas próprias 

a eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão 

utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a 

noite. 

D) Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a 

circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não 

houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou 

quando não for possível a utilização destes, nos 

bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de 

circulação regulamentado para a via, com 

preferência sobre os veículos automotores. 

 

33) Onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima nas vias urbanas de trânsito 

rápido será de: 

 

A) 90 km/h 

B) 80 km/h 

C) 50 km/h 

D) 70 km/h 

 

34) À luz do art. 43 do Código de Trânsito Brasileiro, 

ao regular a velocidade, o condutor deverá observar 

constantemente as condições físicas da via, do 

veículo e da carga, as condições meteorológicas e a 

intensidade do trânsito, obedecendo aos limites 

máximos de velocidade estabelecidos para a via, 

além de: 

 

I. Indicar, posteriormente, a manobra de redução de 

velocidade. 

II. Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu 

veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-

lo sem risco nem inconvenientes para os outros 

condutores, a não ser que haja perigo iminente. 

III. Não obstruir a marcha normal dos demais veículos 

em circulação sem causa justificada, transitando a 

uma velocidade anormalmente reduzida. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 

A) II e III 

B) I, II e III 

C) I e II 

D) I 
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35) O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes 

determinações, EXCETO: 

 

A) O condutor deve utilizar o pisca-alerta quando a 

regulamentação da via assim o determinar. 

B) O condutor manterá acesas, à noite, as luzes de 

posição quando o veículo estiver parado para fins de 

embarque ou desembarque de passageiros e carga 

ou descarga de mercadorias. 

C) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz baixa ou alta, durante a noite e 

durante o dia nos túneis providos de iluminação 

pública e nas rodovias. 

D) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 

posição do veículo quando sob chuva forte, neblina 

ou cerração. 

 

36) Segundo o art. 181, inciso IX do Código de Trânsito 

Brasileiro, estacionar o veículo onde houver guia de 

calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou 

saída de veículos, é uma infração de trânsito: 

 

A) leve. 

B) gravíssima. 

C) média. 

D) grave. 

 

37) De acordo com o art. 209 do Código de Trânsito 

Brasileiro, transpor, sem autorização, bloqueio 

viário com ou sem sinalização ou dispositivos 

auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à 

pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar 

o pagamento do pedágio, é uma infração de trânsito 

que tem como penalidade: 

 

A) multa (cinco vezes). 

B) multa (três vezes). 

C) multa. 

D) multa (duas vezes). 

 

 

38) Sobre os pedestres e condutores de veículos não 

motorizados, marque a alternativa verdadeira. 

 

A) É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios 

ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos 

acostamentos das vias rurais para circulação, 

podendo a autoridade competente permitir a 

utilização de parte da calçada para outros fins, desde 

que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. 

B) Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou 

quando não for possível a utilização dele, a 

circulação de pedestres, na pista de rolamento, será 

feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos 

da pista, em fila única, em sentido contrário ao 

deslocamento de veículos, exceto em locais 

proibidos pela sinalização e nas situações em que a 

segurança ficar comprometida. 

C) Nos locais em que houver sinalização semafórica de 

controle de passagem será dada preferência aos 

pedestres que não tenham concluído a travessia, 

mesmo em caso de mudança do semáforo liberando 

a passagem dos veículos. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

39) Observe os itens a seguir relacionados à educação 

para o trânsito. 

 

I. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do 

Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, 

por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e 

implementarão programas destinados à prevenção 

de acidentes. 

II. No âmbito da educação para o trânsito caberá ao 

Ministério da Saúde, mediante proposta do 

CONTRAN, estabelecer campanha nacional 

esclarecendo condutas a serem seguidas nos 

primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. 

III. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e 

os cronogramas das campanhas de âmbito nacional 

que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou 

entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em 

especial nos períodos referentes às férias escolares, 

feriados prolongados e à Semana Nacional de 

Trânsito. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

A) I 

B) II 

C) I e III 

D) I, II e III 
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40) Logradouro público é: 

 

A) Todo cruzamento em nível, entroncamento ou 

bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais 

cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações. 

B) O espaço livre destinado pela municipalidade à 

circulação, parada ou estacionamento de veículos, 

ou à circulação de pedestres, tais como calçada, 

parques, áreas de lazer, calçadões. 

C) A obra de construção civil destinada a transpor uma 

depressão de terreno ou servir de passagem 

superior. 

D) O procedimento anual, relativo a obrigações do 

proprietário de veículo, comprovado por meio de 

documento específico. 

 

 

 

 

 

 


