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PROVA – MOTORISTA

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente  ou  assinalado  com  um  “X”.  A  marcação  da
resposta deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões:

A leiteira e o balde de leite

Joana carregando na cabeça um balde de leite, dirigia-se rapidamente para a aldeia. A fim de
andar mais depressa, tinha posto uma roupinha ligeira e sapatos bem cômodos. Ia leve como o vento.
Em seu pensamento, já estava vendendo o leite e empregando o dinheiro.     

- Compro cem ovos e ponho a chocar. Posso muito bem criar pintos ao redor da casa. Quando
crescerem, vendo todos e tenho um bom lucro. Com esse dinheiro, compro um leitãozinho. Em pouco
tempo, terei um porco bem gordo, pois só comprarei se o leitão já for gordinho. Cobro um bom preço
pelo porco e compro uma vaca. Terá que vir acompanhada de seu bezerrinho. Será uma graça vê-lo
saltar pelo quintal. 

Joana entusiasmada, saltou também. O balde caiu da sua cabeça, e o leite derramou-se no chão.
Adeus bezerro, vaca, porco, leitão, ninhada de pintos!      

A pobre Joana voltou para casa, com medo que o marido brigasse com ela.     
– É fácil fazer castelos no ar, pensava. Nada mais gostoso. Na minha imaginação posso virar

rainha, usar uma coroa de diamantes e ter súditos que me adorem. Nada disso dura muito: uma coisa à-
toa acontece, e volto a ser Joana Leiteira.

(GÄRTNER, Hans & ZWERGER, Lisbeth. 12 fábulas de Esopo. Trad. ALMEIDA, Fernanda Lopes de. 7. ed.
Rio de Janeiro: Ática, 2003).

Questão 01
Em “Será uma graça vê-lo saltar pelo quintal.”, a personagem se refere ao:

A) leite
B) leitão
C) pintinho
D) bezerrinho

Questão 02
Na citação “– É fácil fazer castelos no ar, pensava.”, os sinais de pontuação presentes são:

A) travessão, vírgula e ponto final.
B) vírgula e reticências.
C) ponto final, parênteses e ponto de exclamação.
D) ponto de interrogação, travessão e dois pontos.

Questão 03
Há quantos parágrafos no texto?

A) Quatro
B) Cinco
C) Seis
D) Sete

Questão 04
No trecho “A pobre Joana voltou para casa (...)”, a palavra destacada é um:

A) verbo
B) substantivo
C) adjetivo
D) artigo



Questão 05
Analise o trecho abaixo:

“Na minha imaginação posso virar rainha (...)”
 
É possível encontrar, na palavra destacada, um:
A) tritongo
B) ditongo
C) hiato
D) verbo

Questão 06
 Assinale a alternativa que apresenta o antônimo da palavra em destaque:

“Nada mais gostoso.”

A) desagradável
B) delicioso
C) saboroso
D) admirável

Questão 07
No trecho “(...) pois só comprarei se o leitão já for gordinho.”, a palavra destacada é uma:

A) paroxítona
B) oxítona
C) proparoxítona
D) tritongo

Questão 08
Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo da palavra em destaque:

“A fim de andar mais depressa (...)”

A) devagar
B) pausadamente
C) calmamente
D) rapidamente

Questão 09
Analise a citação:

“(...) tinha posto uma roupinha ligeira e sapatos bem cômodos.”
      
É possível encontrar, na palavra destacada, um:
A) ditongo
B) tritongo
C) dígrafo
D) hiato

Questão 10
No trecho “(...) dirigia-se rapidamente para a aldeia.”, a palavra em destaque é um:

A) substantivo
B) pronome
C) numeral
D) advérbio



Matemática

Questão 11
Um bibliotecário precisa organizar os 744 livros em quantidades iguais nas 12 prateleiras da biblioteca. 

Quantos livros terão em duas prateleiras?
a) 124 livros;
b) 62 livros;
c) 24 livros 
d) 12 livros;

Questão 12
Em uma escola fictícia, o máximo de estudantes em cada sala é de 30 estudantes. Se a escola possui
15 salas de aulas, é incorreto afirmar que:

a) Cada sala de aula poderá ter até 30 estudantes;
b) A escola poderá ofertar, no máximo, 450 matrículas;
c) Cada estudante poderá ter até 29 colegas na mesma sala;
d) A escola terá, no máximo, 45 estudantes.

Questão 13
Um ônibus possui 36 lugares, porém apenas 30 lugares foram ocupados na última viagem. Quantos
lugares foram ocupados na última viagem?

a) 30 lugares;
b) 6 lugares;
c) 36 lugares;
d) 31 lugares;

Questão 14
João tem duas dívidas, uma de R$ 36,01 e outra de R$ 32,00, logo:

I – João tem uma dívida total de R$ 68,10;
II – João consegue pagar sua dívida com uma nota de R$50,00 mais uma nota de R$20,00;
III – Se joão pagar sua dívida com uma nota de R$100,00 terá troco de R$ 32,00.

a) A alternativa I está correta;
b) A alternativa II está incorreta;
c) A alternativa I e III estão incorretas.
d) A alternativa III está correta;

Questão 15
Uma lanchonete vendeu 25 sucos de laranjas e 19 sucos de morangos em um dia. Quantos sucos
vendeu ao todo nesse dia?

a) 43 sucos;
b) 25 sucos;
c) 44 sucos;
d) 19 sucos.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Qual o significado do termo Fake News? Assinale a alternativa correta.
A) Novos perigos
B) Notícias verdadeiras
C) Notícias falsas
D) Novas faces



Questão 17
Qual o animal que consta na cédula de 2 reais? Assinale a alternativa correta.

A) Beija-flor
B) Tartaruga-de-pente
C) Mico-leão-dourado
D) Lobo-guará

Questão 18
Quais cargos serão eleitos nas eleições de 2022?  Assinale a alternativa correta.

A) Presidente, Vereador Municipal, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual.
B) Presidente, Governador, Senador Federal e Senado Estadual.
C) Presidente, Governador, Deputado Federal e Deputado Estadual.
D) Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual.

Questão 19
“...aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República é um benefício para
garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia do Covid-19
(novo coronavírus), já que muitas atividades econômicas foram gravemente afetadas pela crise.”

O texto acima se refere a qual benefício? Assinale a alternativa correta:
A) Bolsa família
B) Auxilio Brasil
C) Auxilio Emergencial
D) Fome zero

Questão 20
Qual o nome do Governador do estado de Santa Catarina? Assinale a alternativa correta:

A) Ana Paula da Silva
B)  Carlos Moisés da Silva
C) Paulo Henrique Dalago Müller
D) Jair Messias Bolsonaro

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Nos termos da Lei 180/2013, constitui atribuição para a categoria funcional de motorista:
a) ser pontual, assíduo e permanecer em seu local de trabalho;
b) propor à direção da Unidade Escolar, medidas que julgue necessárias para a melhoria do ensino;
c) promover a participação dos pais e alunos na elaboração do projeto político pedagógico;
d)  atuar em equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de
saúde;

Questão 22
O motorista deve estar atento pois quaisquer ocorrências no trânsito exigem do motorista um conjunto
de atitudes que chamamos:
a) direção preventiva 
b) direção ofensiva
c) direção corretiva
d) direção distintiva 

Questão 23
Dentre as regras de preferência no trânsito nos casos de cruzamento em vias não sinalizadas, está
correto o disposto na alternativa:



a) a preferência é de quem estiver conduzindo em rodovia, quem estiver contornando rotatória ou quem
estiver à direita do condutor.
b) a preferência é de quem estiver com mais pressa independentemente dos preceitos legais
c) a preferência é de quem estiver nas transversais, jamais de quem estiver nas rodovias 
d) a preferência e de quem estiver conduzindo a esquerda.

Questão 24
A sinalização garante um trânsito organizado e evita  acidentes,  dentre as formas de sinalização no
trânsito, pode-se destacar:
a) sonora, gestos do agente de trânsito, luminosos;
b) farmácia, mercado e hospital
c) telefone, agente de trânsito, multa
d) som, quadros e bilhetes

Questão 25
A sinalização de advertência no trânsito tem por finalidade:
a) informar as proibições, obrigações ou restrições no uso das vias;
b) identificar as vias e locais de interesse;
c) alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza.
d) dar educação no trânsito

Questão 26
Dirigir sem estar habilitado tem consequências diretas, assim, a infração para quem dirige sem estar
habilitado com a CNH na categoria correta é:
a) infração média com multa
b) infração leve com multa e apreensão do veículo
c) não comete infração
d) infração gravíssima com multa e apreensão do veículo

Questão 27
As placas que indicam informações úteis na escolha de um trajeto são chamadas de: 
a) indicação
b) advertência
c) especiais 
d) luminosa

Questão 28
A utilização das vias e logradouros públicos exige respeito de todos que neles transitam. Desta forma, a
ordem é priorizar os mais fracos assim a preferência se dá:
a) primeiro ao pedestre, depois ao ciclista e por último veículo motorizado
b) primeiro ao veículo motorizado, depois ciclista e por último ao pedestre
c) primeiro ao pedestre, depois veículo motorizado e por último o ciclista
d) primeiro ciclista, depois pedestre e por último veículo motorizado

Questão 29
A aquaplanagem ocorre quando uma camada de água se acumula entre o pneu e a  superfície  da
estrada. No caso de aquaplanagem o procedimento correto é:
a) colocar o pé no acelerador para sair da situação o mais rápido possível
b) retirar o pé do acelerador, segurar firme o volante e evitar pisar de forma brusca no pedal de freios 
c) não verificar de forma alguma a calibragem e o desgaste dos pneus
d) aumentar a velocidade ao se aproximar de água parada na pista

Questão 30
Os documentos de porte obrigatório para os motoristas de veículos automotores nos termos do CTB são:
a) RG e CPF
b) carteira de vacinação e RG
c) CNH e documento de Licenciamento Anual do Veiculo
d) CNH e RG


