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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2021 

CARGO: MOTORISTA 

 

 

Número da inscrição:       

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

➢ A prova será composta de 25 (vinte e cinco) questões do tipo múltipla escolha com 05 

(CINCO) alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

➢ A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 

➢ Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno 

de questões, seu cargo, número de questões, nome e número de inscrição. Qualquer 

irregularidade comunique ao fiscal de provas imediatamente.  

➢ Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde 

corretamente a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a 

correção. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do 

candidato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta, por erro do candidato. 

➢ Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá 

ser marcado somente com caneta esferográfica azul ou preta e assinado.  

➢ O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

➢ Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O 

candidato poderá levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o 

Cartão-Resposta, serão entregues ao fiscal de sala ao final da prova. 

➢ O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de 

provas. 

➢ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até 

que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo 

termo de encerramento do certame, deverão sair juntos da sala de prova. 

➢ Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 

  

✓ A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a 

ser assinalada, conforme segue: 

 

      

  

 

 

 

 

 

✓ Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

  

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) (VUNESP, 2010) É um direito constitucional dos trabalhadores urbanos e rurais: 

(A) Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou involuntário. 

(B) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 

(C) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta semanais. 

(D) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados. 

(E) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias. 

 

2) (ADVISE, 2012) Aponte a alternativa em que todos os itens são meios de comunicação, 

somente, de característica escrita. 

(A) Rádio, TV e jornal. 

(B) Jornal, revista e internet. 

(C) Telefone, podcast e revista. 

(D) Podcast, jornal e TV. 

(E) Jornal, revista e carta. 

 

3) (UFG, 2019) Para prevenir epidemias de gripe, o poder público realiza, anualmente, o 

programa de:  

(A) Atendimento de saúde domiciliar.  

(B) Distribuição de vitamina C.  

(C) Arrecadação de agasalhos.  

(D) Imunização de grupos de risco. 

(E) Vacinação de crianças e adolescentes. 

 

4) (OMNI, 2021) O bioma é fundamental para evitar racionamento de água e energia no 

Brasil; tendo influência no abastecimento de 8 das 12 regiões hidrográficas do país. O 

bioma, por ter o solo mais alto, absorve a umidade e leva água para 8 das 12 bacias 

importantes para o consumo de água e geração de energia no país. 

(A) Mata Atlântica. 

(B) Pampa. 

(C) Pantanal. 

(D) Cerrado. 

(E) Caatinga. 

 

5) (VUVESP, 2010) Conforme o que dispõe a Constituição Federal, o júri tem competência 

para julgamento dos crimes: 

(A) Graves de morte cometidos culposamente. 

(B) Praticados culposamente contra a criança e o adolescente. 

(C) Hediondos. 

(D) De tráfico ilícito de entorpecentes. 

(E) Dolosos contra a vida. 

 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  
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6) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma ideia 

semelhante à palavra “demonstração”:  

(A) Elucidação.  

(B) Conveniência.  

(C) Esclarecimento.  

(D) Comprovação.  

(E) Validação. 

 

7) (Adaptado- Pref. Municipal de Bombinhas/2021) Análise o trecho: “Com o lápis de cor 

laranja, desenhou um enorme sorriso em seu rosto e se sentiu diferente, muito melhor do 

que se sentia antes.” A palavra destacada é um:  

(A) Numeral. 

(B) Substantivo. 

(C) Verbo. 

(D) Artigo. 

(E) Nenhuma das alternativas. 

 

8) (Adaptado- Pref. Municipal de Maracanã/2019) O antônimo (sentido oposto) NÃO foi 

usado adequadamente em: 

(A) Direito – Dever. 

(B) Jovem – Velho. 

(C) Rebelião – Revolta. 

(D) Severa – Branda. 

(E) Grande – Pequeno. 

 

9) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma 

preposição:  

(A) ante.  

(B) após.  

(C) nunca.  

(D) contra.  

(E) desde. 

 

10) (Adaptado- Pref. Municipal de Bombinhas/2021) Qual o antônimo de “sorrir”?  

(A) Chorar  

(B) Festejar  

(C) Animar  

(D) Comer 

(E) Celebrar 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

11) (Pref. Vinhedo/ 2021) Assinale a alternativa que apresenta o antecessor ímpar 

imediato do número 891:  

(A) 890.  

(B) 889.  

(C) 892.  

(D) 893.  
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(E) 887. 

 

12) (Adaptado- IMPREMU/2020) Fast-food significa “comida rápida” em inglês. É um 

tipo de comida, geralmente lanches, para pessoas que não dispõem de muito tempo para 

fazer as suas refeições, e optam por alimentos que são preparados e servidos rapidamente. 

Uma rede de fast-food tem a loja matriz em Curitiba - PR e outras filiais espalhadas em 

todo o Brasil. Essa rede tem 2 528 funcionários e, nas filiais, trabalham o triplo do número 

de pessoas que trabalham na matriz. Nessas condições, qual é o número de funcionários 

que trabalham na loja matriz dessa rede?  

(A) 632 funcionários.  

(B) 843 funcionários.  

(C) 1 264 funcionários.  

(D) 1 896 funcionários. 

(E) 1 110 funcionários. 

 

13) (Pref. Desterro/2021) Em um clube, 200 pessoas estão inscritas, 120 fazem futebol, 100 

fazem natação e 60 fazem ambos os esportes. Quantos inscritos fazem apenas natação e 

quantos não fazem nenhum esporte, respectivamente?  

(A) 20 e 20. 

(B) 40 e 40. 

(C) 20 e 70.  

(D) 60 e 60. 

(E) 60 e 40. 

 

14) (Pref. Cacimba de Dentro/2021) Carlos é um corretor de imóveis e trabalha em uma 

imobiliária que paga aos seus corretores além de um salário fixo, uma comissão de 5% do 

valor de cada imóvel vendido. Se ele vendeu três apartamentos, cujos valores foram, 

respectivamente, R$120.000,00, R$150.000,00 e R$ 300.000,00, o valor da sua comissão 

será:  

(A) R$ 285.000,00. 

(B) R$ 2.850,00. 

(C) R$ 285,00. 

(D) R$ 28.500,00. 

(E) R$ 28,50. 

 

15) (Pref. de Turvo/2021) João precisou de 2horas e 35 minuntos para viajar 200 km. 

Quantos minutos João levou para percorrer o trajeto?  

(A) 215 minutos.  

(B) 120 minutos.  

(C) 135 minutos.  

(D) 155 minutos.  

(E) 235 minutos. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

16) (AOCP, 2015) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, manter o trânsito em 

condições seguras é um dever:  

(A) Dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito.  
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(B) Apenas da Polícia Rodoviária Federal.  

(C) Apenas dos condutores de veículos de passageiros.  

(D) Apenas dos órgãos e entidades componentes do Sistema Federalista de Trânsito.  

(E) Apenas da Polícia Rodoviária Federal com o auxílio da Polícia Militar de cada estado do 

país. 

 

17) (VUNESP, 2011) Um motorista está chegando diante de um cruzamento de vias 

bastante congestionadas. O semáforo à sua frente está com a luz verde acesa. Ele percebe 

que, se avançar com o seu automóvel, ficará parado no meio do cruzamento, porque 

existem filas de veículos à sua frente. Esse motorista deve: 

(A) Respeitar o sinal do semáforo e avançar com seu veículo. 

(B) Parar antes do cruzamento e aguardar espaço para poder avançar com seu veículo. 

(C) Parar o veículo no meio do cruzamento e buzinar para que os veículos da frente abram 

espaço para ele. 

(D) Seguir em frente e torcer para que os veículos que estão na frente andem antes que o 

semáforo fique vermelho. 

(E) Avançar o veículo lentamente sobre a faixa de pedestres enquanto aguarda espaço para 

cruzar a via. 

 

18) (NUCEPE/UESPI, 2017) Qual o órgão responsável por normatizar o processo de 

formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo 

seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e 

fiscalização:  

(A) CONTRAN.  

(B) CETRAN.  

(C) DETRAN.  

(D) DENATRAN.  

(E) CONTRANDIFE. 

 

(VUNESP, 2010) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, os 

espaços em branco do texto retirado do Código de Trânsito Brasileiro nas questões de 

número 19 e 20.  

 

19) O_________ , em condições seguras, é ___________ de ________ e dever dos________ 

e ___________componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito 

das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.  

(A) Automóvel … direito … condutores … políticos … órgãos. 

(B) Automóvel … direito … todos … órgãos … políticos. 

(C) Trânsito … direito … condutores … políticos … órgãos.  

(D) Trânsito … direito … todos … órgãos … entidades. 

(E) Trânsito … direito … condutores … órgãos … entidades. 

 

20) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o______deverá verificar a 

existência e as boas condições de funcionamento dos______de uso obrigatório, bem como 

assegurar-se da existência de______para chegar ao local de destino.  

(A) Proprietário … freios … combustível suficiente.  

(B) Condutor … freios … caminho alternativo.  

(C) Proprietário … equipamentos … caminho alternativo. 
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(D) Condutor … equipamentos … caminho alternativo. 

(E) Condutor … equipamentos … combustível suficiente. 

 

21) (UEL/COPS, 2007). 0 condutor de veículo, que ao notar que outro veículo está 

rodando com o pneu murcho ou com a porta semi-fechada e procura avisar ao outro 

condutor, tem um comportamento de estar:  

(A) Cumprindo a legislação do trânsito.  

(B) Prejudicando a sua atenção no trânsito, podendo causar um acidente.  

(C) Cometendo uma infração.  

(D) Perdendo tempo e perturbando o trânsito.  

(E) Agindo com sentimento de solidariedade, cortesia e respeito. 

 

22) (VUNESP, 2013) Pode-se considerar, em direção defensiva, que a condição adversa de 

luz, que se caracteriza pela existência de pouca luz, ou de muita luz, é uma situação 

causadora de acidentes. Sendo assim, um condutor trafegando por uma rodovia não 

iluminada, à noite, e que não estiver seguindo ou cruzando com outro veículo, deverá 

manter, de acordo com o artigo 40 do CTB:  

(A) Ligada a luz alta.  

(B) Ligado o farol baixo.  

(C) Ligadas somente as luzes de posição.  

(D) Ligados as luzes de posição e o pisca alerta.  

(E) Ligados o farol baixo e as luzes de posição. 

 

23) (NUCEPE/UESPI, 2017) Sobre a noção básica de mecânica, podemos afirmar:  

(A) O pistão é um componente do motor dos automóveis que tem a função de comprimir o óleo 

dentro do cárter.  

(B) O dispositivo a provocar a diminuição da marcha do veículo ou pará-lo é chamado de freio 

de marcha.  

(C) Os principais componentes do sistema de transmissão são: caixa de marcha, carburador e 

distribuidor.  

(D) As válvulas são componentes responsáveis pela abertura e fechamento dos orifícios de 

admissão e escapamento do cabeçote.  

(E) A junta do cabeçote tem por finalidade vedar a caixa de luvas.  

 

24) (AOCP, 2015) O sistema de segurança que impede o bloqueio das rodas durante uma 

frenagem de emergência, evitando que o motorista perca o controle sobre o veículo, é 

denominado:  

(A) Sistema de freios mecânicos.  

(B) Sistema de freios a vácuo.  

(C) Sistema de freios tambores.  

(D) Sistema de freios ABS.  

(E) Sistema pastilha de freios. 

 

25) (NUCEPE/UESPI, 2017) Sobre os conhecimentos básicos de mecânica e conservação 

do veículo, assinale a alternativa INCORRETA:  

(A) Trocar os filtros de ar e combustível dentro do período recomendado, ou sempre que for 

necessário.  
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(B) Andar com combustível “sempre na reserva” provoca o acúmulo de água dentro do tanque, 

o que diminui muito a qualidade do combustível, afetando o desempenho do motor e pode 

danificar o sistema de injeção e a bomba de combustível.  

(C) A água dentro do radiador deverá conter aditivo, recomendado pelo fabricante do veículo.  

(D) Para o pneu ficar com a pressão correta ele deve ser calibrado quando estiver frio.  

(E) Ao acionar o motor de partida, mantenha as luzes e equipamentos elétricos ligados para que 

a bateria dure mais tempo. 

 

 


