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DATA DA PROVA: 08/12/2019

CARGO:
MOTORISTA

(NÍVEL FUNDAMENTAL)
Língua Portuguesa: 01 a 10;  Matemática: 11 a 15; 

Conhecimentos Gerais: 16 a 20; Conhecimentos Específicos: 21 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

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

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

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

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

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

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

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

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o poema a seguir, escrito por Jorge 
Amado, para responder às próximas questões.

“O mundo só vai prestar
Para nele se viver
No dia em que a gente ver
Um gato maltês casar
Com uma alegre andorinha
Saindo os dois a voar
O noivo e sua noivinha
Dom Gato e Dona Andorinha”

01. Por meio de uma ironia, pode-se afirmar que 
o autor:

a) declara que a vitória e a derrota são uma questão 
de ponto de vista.
b) enfatiza que, apesar das dificuldades, o viver no 
mundo é sempre bom.
c) apresenta uma visão pessimista em relação ao 
viver no mundo.
d) defende que não deveria haver limites para o 
amor.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, aparece a 
palavra “prestar”. Marque a alternativa que NÃO 
contém um possível sinônimo dessa palavra.

a) Valer.
b) Aproveitar.
c) Servir.
d) Apressar.
_________________________________________
03. Examine as alternativas a seguir e marque a 
que contém APENAS palavras do gênero feminino 
que aparecem no poema.

a) mundo - dia - gato.
b) maltês - alegre - dois.
c) alegre - voar - prestar.
d) gente - andorinha - noivinha.
_________________________________________
04. Dentre as opções a seguir, escolha a que 
NÃO contém um antônimo de “alegre”.

a) Jubiloso.
b) Zangado.
c) Desolado.
d) Tristonho.
_________________________________________
05. Em relação ao casamento de que se trata no 
poema, pode-se afirmar que o autor do texto:

a) o testemunhou pessoalmente.
b) enfatiza a sua impossibilidade.
c) comemora juntamente com os noivos.
d) lamenta que tenha acabado em divórcio.

Leia a crônica a seguir, escrita por Rubem Alves, 
para responder às próximas questões.

“Era uma vez um jovem que amava xadrez. Sua 
vocação era o xadrez. Jogar xadrez lhe dava grande 
prazer. Queria passar a vida jogando xadrez. Nada 
mais lhe interessava. Só conversava sobre xadrez. 
Quando era apresentado a uma pessoa sua primeira 
pergunta era: Você joga xadrez? Se a pessoa 
dizia que não ele imediatamente se despedia. Não 
conseguia ter namoradas porque seu único assunto 
era xadrez. Na verdade ele não queria namoradas. 
Queria adversárias no xadrez. Jogava o tal jogo de 
maneira fantástica. Especializou-se. De fato, sabia 
tudo sobre o mundo do xadrez. Mas o preço que 
pagou é que perdeu tudo sobre o mundo da vida”. 
(Com adaptações)

06. Marque a alternativa que contém uma frase 
que resume o sentido geral do texto.

a) Concentrar esforços é a chave para o sucesso na 
vida.
b) Cada pessoa deveria se limitar a uma única 
atividade.
c) A especialização exagerada pode ser prejudicial 
à vida.
d) Mais importante do que a inspiração é a 
transpiração.
_________________________________________
07. Nas primeiras frases do texto, a repetição da 
palavra “xadrez” serve para:

a) explicar ao leitor as principais regras do xadrez.
b) formar rimas, essenciais ao texto de tipo poético.
c) indicar o desinteresse do personagem pelo xadrez.
d) dar ênfase ao comportamento repetitivo do 
personagem.
_________________________________________
08. Analise as frases a seguir, retiradas e 
adaptadas do texto, e marque a que apresenta uso 
CORRETO dos sinais de pontuação.

a) Na verdade ele, não queria namoradas, queria, 
adversárias no xadrez.
b) Na verdade ele não queria namoradas; queria, 
adversárias no xadrez.
c) Na verdade, ele não queria namoradas: queria 
adversárias no xadrez.
d) Na verdade ele não queria, namoradas. Queria, 
adversárias no xadrez.
_________________________________________
09. Em relação ao termo “imediatamente”, 
marque a alternativa que NÃO contém um de seus 
possíveis sinônimos.
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a) Logo.
b) Prontamente.
c) Paulatinamente.
d) No mesmo instante.
_________________________________________
10. Considere as alternativas a seguir e marque 
a que contém uma palavra, utilizada do texto, que 
seja do gênero feminino.

a) Assunto.
b) Prazer.
c) Vocação.
d) Xadrez.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Qual das afirmações abaixo explica o que é 
um Número Real?

a) São os números que existem.
b) São os números com vírgula ou inteiros, ou ainda 
com raiz quadrada que não seja negativa.
c) São os números inteiros, sem vírgula, ou ainda os 
números que possuem raiz quadrada.
d) São todos os números positivos possíveis.
_________________________________________
12. Quanto é 50% de R$2.750,00?

a) R$ 2.800,00.
b) R$ 1.250,00.
c)R$ 5.500,00.
d)R$ 1.375,00.
_________________________________________
13. Assinale a alternativa que contém uma 
equação do primeiro grau:

a)2x = 8 .
b)f (x) =2x - 5.
c)x2 + 2x - 3 = 0.
d)2x - 4 = 5x.
_________________________________________
14. Assinale a alternativa que contém o número 
escrito em algarismos romanos que representa a 
maior quantidade:

a) XIV.
b) XC.
c) XLVIII.
d) IX.
_______________________________________

15. Dois ajudantes em um mercado são capazes 
de organizar três prateleiras em duas horas. 
Quantos ajudantes como estes seriam necessários 
para organizar todas as 24 prateleiras do mercado, 
nas mesmas duas horas?

a) 16 ajudantes.
b) 12 ajudantes.

c) 10 ajudantes.
d) 8 ajudantes.
_________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

16. Segundo dados oficiais, nos últimos oito 
meses, o número de assassinatos no Brasil caiu 
22%. Marque a alternativa que indica o número 
aproximado de assassinatos ocorridos no Brasil 
nesse período.

a) 27,5 mil.
b) 27,5 milhões.
c) 275 milhões.
d) 2,75 bilhões.
_________________________________________
17. A Constituição do Brasil esclarece que o 
Poder Executivo é exercido pelo Presidente da 
República, auxiliado pelos Ministros de Estado. 
Marque a alternativa que NÃO indica um atual 
Ministro do governo brasileiro.

a) Damares Alves.
b) Fernando Haddad.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
_________________________________________
18. Leia a definição a seguir, a respeito de um 
importante dispositivo tecnológico da atualidade, e 
marque a opção que indica do que se trata.

“É um dispositivo apto a desempenhar praticamente 
todas as funções existentes nos televisores 
convencionais, como sintonizar canais ou se conectar 
a outros reprodutores de vídeo e áudio. Porém, esse 
equipamento traz um diferencial: ele permite o acesso 
à Internet e a instalação de aplicativos, como em um 
smartphone. Isso significa que, por ele, é possível 
acessar o Youtube, o Instagram, o Facebook, etc.” 
(Portal Proteste, 22/03/2017, com adaptações).

a) Wifi.
b) iPhone.
c) Netflix.
d) Smart TV.
_________________________________________
19. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Jandaia do Sul, algumas ações são vedadas ao 
município. Marque a opção que NÃO indica uma 
dessas ações.

a) Recusar fé aos documentos públicos.
b) Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
c) Dar nome de pessoas já falecidas a logradouros 
públicos municipais.
d) Instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente.
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20. Considere o seguinte trecho do Hino do 
Município de Jandaia do Sul e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Teus _____ bem verdejantes,
Te conferiram primazia,
Orgulho dos teus habitantes,
És a cidade simpatia”

a) céus
b) cereais
c) arrozais
d) cafezais
_________________________________________
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. A proteção contra incêndios é uma das 
Normas Regulamentadoras que disciplina sobre as 
regras complementares de segurança e saúde no 
trabalho previstas no art. 200 da CLT.  O referido 
artigo, especificamente no inciso IV, dispõe sobre 
a proteção contra incêndio em geral e as medidas 
preventivas adequadas, com exigências ao especial 
revestimento de portas e paredes, construção de 
paredes contra fogo, diques e outros anteparos, assim 
como garantia geral de fácil circulação, corredores 
de acesso e saídas amplas e protegidas, com 
suficiente sinalização. Analise as afirmativas abaixo 
e em seguida assinale a alternativa CORRETA de 
acordo com a NR23 sobre saídas de emergências. 
I - Quando não for possível atingir, diretamente, 
as portas de saída, deverão existir, em caráter 
permanente, vias de passagem ou corredores, 
com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) sempre rigorosamente desobstruídos.

II- O sentido de abertura da porta poderá ser para o 
interior do local de trabalho.

III - As saídas devem ser dispostas de tal forma 
que, entre elas e qualquer local de trabalho, não se 
tenha de percorrer distância maior que 15m (quinze 
metros) nos de risco grande e 30m (trinta metros) de 
risco médio ou pequeno.

IV - As saídas devem ser dispostas de tal forma que, 
entre elas e qualquer local de trabalho, não se tenha 
de percorrer distância maior que 30m (trinta metros) 
nos de risco grande e 15m (quinze metros) de risco 
médio ou pequeno.

a) Somente as afirmativas-  I – II – IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas - I – II – III estão corretas.
c) Somente as afirmativas – I – III estão corretas.
d) Somente as afirmativas - I e IV estão corretas.

22. Direção defensiva ou condução defensiva 
(ou direção/condução preventiva) é o conjunto de 
medidas e procedimentos utilizados para prevenir 
ou minimizar as consequências dos acidentes de 
trânsito. Coloque F para falso e V para verdadeiro 
nas afirmativas abaixo e em seguida assinale a 
alternativa CORRETA sobre Direção Defensiva.
(      ) No caso dos acidentes de trânsito, podemos 
afirmar que a via, o homem, o veículo, associados 
ou não, são os fatores determinantes para a sua 
ocorrência.
(  ) Para ultrapassar, acione a seta para esquerda, 
mude de faixa a uma distância segura do veículo 
à sua frente e só retorne à faixa normal de tráfego 
quando puder enxergar o veículo ultrapassado pelo 
retrovisor.
(      ) Para ultrapassar, acione a seta para direita, 
mude de faixa a uma distância segura do veículo 
à sua frente e só retorne à faixa normal de tráfego 
quando puder enxergar o veículo ultrapassado pelo 
retrovisor.
(      )  Nunca ultrapasse sem ver até onde irá acabar a 
manobra. Ao ultrapassar, você adota uma velocidade 
que deverá manter até completar a ultrapassagem. 
Então, antes de iniciar a manobra, você deve estar 
certo de poder manter esta velocidade até o fim.
(   ) Nunca ultrapasse sem ver até onde irá acabar a 
manobra. Ao ultrapassar, você adota uma velocidade 
que deverá aumentar  até completar a ultrapassagem. 
Então, antes de iniciar a manobra, você deve estar 
certo de poder alterar esta velocidade até o fim.

a) V – V - F – F – V 
b) V – V – F – V – F 
c) F – V – F – V – F 
d) V – F – V – V – F 
_________________________________________
23. De acordo com o CTB (Código de Trânsito 
Brasileiro) as penalidades que poderão ser aplicadas 
pela autoridade de trânsito competente às infrações 
nele previstas são elencadas no art. 256. Assinale a 
alternativa CORRETA que cita todas as penalidades 
previstas.

a)Advertência por escrito; - multa; - suspensão do 
direito de dirigir; - cassação da Carteira Nacional de 
Habilitação; - cassação da Permissão para Dirigir; 
frequência obrigatória em curso de reciclagem.
b) Multa; - suspensão do direito de dirigir; - cassação 
da Carteira Nacional de Habilitação; - frequência 
obrigatória em curso de reciclagem e remoção do 
veículo.
c) Apreensão do veículo; - cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação; - frequência obrigatória em 
curso de reciclagem; apreensão da CNH. 
d) Advertência por escrito; - suspensão do direito 
de dirigir; - frequência obrigatória em curso de 
reciclagem; - remoção do veículo; cassação da 
Carteira Nacional de Habilitação. 
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24. Você está conduzindo seu veículo no 
perímetro urbano do município de Jandaia do Sul e 
precisa comprar com certa urgência um medicamento 
na farmácia. Estacionou o seu veículo na esquina 
a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da 
via transversal, por ficar mais próximo da farmácia 
e agilizar sua compra. A autoridade de trânsito 
competente o penalizou com multa e medida 
administrativa. Assinale a alternativa CORRETA que 
versa sobre essa infração.

a) Infração leve – remoção do veículo.
b) Infração grave – apreensão do veículo.
c) Infração média – remoção do veículo.
d) Infração gravíssima – apreensão da CNH. 
_________________________________________
25. Maria estava voltando do trabalho conduzindo 
seu veículo em uma rodovia quando se deparou com 
um acidente. As autoridades de trânsito já estavam 
presentes no local fazendo os primeiros atendimentos 
e Maria foi solicitada, pelas autoridades de trânsito, 
a parar e ajudar uma vítima de trânsito e a mesma 
negou a prestar socorro. Diante desse fato, assinale 
a alternativa CORRETA.

a) Maria foi multada com infração Média, pois deixou 
de prestar socorro à vítima de trânsito quando 
solicitado pelas autoridades.
b) Maria foi multada com infração Leve, pois deixou 
de prestar socorro à vítima de trânsito quando 
solicitado pelas autoridades.
c) Maria foi multada com infração Grave, pois deixou 
de prestar socorro à vítima de trânsito quando 
solicitado pelas autoridades.
d)  Ela não foi multada, porque no CTB não consta 
em seus artigos penalidades para essa negativa.
_________________________________________
26. Mario é proprietário de um veículo que 
está irrecuperável em função de um sinistro que 
sofreu e definitivamente desmontado. No entanto, 
Mario não deu baixa no registro desse veículo. A 
autoridade de trânsito aplicará uma penalidade e 
medida administrativa por ele não ter dado baixa 
nesse veículo. Diante dos fatos acima apresentados, 
assinale a alternativa CORRETA sobre qual 
penalidade e medida administrativa Mario sofrerá.

a)  Multa, infração Gravíssima – Recolhimento CRLV.
b) Multa, Infração Leve – Recolhimento da CNH.
c) Advertência verbal - Recolhimento do CRLV.
d) Multa, infração Grave – Recolhimento do CRLV e 
do CRV
_________________________________________
27.  Marcos está conduzindo seu veículo em um 
lote lindeiro de uma via e pretende ingressar nessa 
via. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo 
com as normas gerais de circulação do CTB, como 
Marcos, que é o condutor desse veículo, deverá 
proceder.

a)  O condutor que for ingressar numa via, procedente 
de um lote lindeiro a essa via, tem preferência dos 
demais veículos que por ela estejam transitando.
b) O condutor que for ingressar numa via, procedente 
de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência 
aos veículos e pedestres que por ela estejam 
transitando.
c) O condutor que for ingressar numa via, procedente 
de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência 
apenas aos pedestres que por ela estejam transitando.
d) O condutor que for ingressar numa via, procedente 
de um lote lindeiro a essa via, deverá ultrapassar o 
veículo que segue à frente para indicar a existência 
de risco.
_________________________________________
28. Visando minimizar e evitar acidentes ocorridos 
no ambiente de trabalho, o conceito de Segurança no 
Trabalho pode ser entendido como uma ciência que 
estuda meios de proteger os trabalhadores em seu 
ambiente profissional, além de promover a saúde 
de forma geral, oferecendo melhor qualidade de 
vida aos funcionários de uma determinada empresa. 
No Brasil, a Segurança no Trabalho é definida por 
normas e leis e descrita como Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT). De acordo com as NRs sobre 
segurança no Trabalho, coloque V para verdadeiro 
e F para falso e em seguida assinale a alternativa 
CORRETA.

(      )   O EPI não deve oferecer proteção contra 
riscos ambientais específicos existentes no local de 
trabalho (químicos, físicos e biológicos).

(      )  O Equipamento Conjugado de Proteção 
Individual é um EPI constituído por vários dispositivos 
que protegem o trabalhador contra um ou mais riscos 
que possam ocorrer simultaneamente no ambiente 
de trabalho.

(     ) Uma vez danificado, o EPI perde suas 
propriedades intrínsecas de proteção e deve ser 
substituído imediatamente.

(     )  Equipamento de Proteção Individual é todo 
produto ou dispositivo que tem por objetivo proteger 
o trabalhador, individualmente, contra um ou mais 
riscos que ameacem sua segurança, saúde e 
integridade física durante sua atividade laboral.

a)  V- F –V – V.
b)  F – F – V – V.
c)  V – V – V – F.
d)  F – V – V – V 
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29. Quatro (4) candidatos foram fazer o exame 
teórico para tirar a primeira CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação) e foi apresentada na prova uma 
questão que ilustrava 3 (três) placas de sinalização 
e esses candidatos deveriam marcar apenas uma 
alternativa que contemplasse o significado correto de 
cada uma delas. Apenas um (1) candidato acertou. 
Analise as placas abaixo e em seguida assinale a 
alternativa CORRETA que aponta qual candidato 
acertou a questão.

a) Carla: Placa 1:Pista sinuosa à direita.
Placa 2: Via lateral à esquerda.
Placa 3: estreitamento de pista à esquerda.
b) Marta:Placa 1: Curva sinuosa primeiro à esquerda.
Placa 2: Entroncamento lateral à direita.
Placa 3: Ponte estreita à frente.
c) Rosana: Placa 1: Curva acentuada em S primeiro 
à direita.
Placa 2: Via lateral à direita.
Placa 3: Alargamento de pista à esquerda.
d) Sonia: Placa 1: Pista sinuosa primeiro à esquerda.
Placa 2:  Via lateral à esquerda.
Placa 3:  Estreitamento de pista à direita. 
__________________________________________
30. Quando fala-se em direção preventiva inclui-
se a manutenção do veículo. Vários componentes 
fazem parte dos sistemas que compõem um veículo 
automotor. Assinale a alternativa CORRETA sobre a 
função da vela de ignição nos automóveis.
a) A vela é a peça responsável por produzir a 
fagulha inicial que acende a mistura de combustível 
e ar contida dentro do motor, criando a explosão 
necessária para acionar os pistões, criando a força 
mecânica necessária para fazer o veículo se mover.
b) A vela serve para transmitir ou transformar o 
movimento linear alternativo em circular contínuo.

c) As velas controlam a entrada de mistura 
gasosa no cilindro do motor e que permitem a saída 
dos gases após a explosão.
d) A vela é componente mecânico responsável 
pela alimentação de um motor de combustão 
interna. Ela é responsável pela criação da mistura 
ar/combustível e sua dosagem em motores de 
combustão interna, seu funcionamento básico é 
totalmente mecânico.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/12/2019.


