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PROVA: 2018 – MOTORISTA
PROVA OBJETIVA - 16 DE MAIO DE 2010.
Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.
Poema tirado de uma notícia de jornal
João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da
Babilônia num barracão sem número
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro
Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.
(Manuel Bandeira)

1. Sobre o texto é INCORRETO afirmar que:
a) O possível sobrenome do personagem indica que João era muito
vaidoso.
b) O nome do personagem é bastante comum, indicando um joãoninguém.
c) O poema relata o suicídio de um homem humilde.
d) O autor transformou uma tragédia em texto literário: um poema.
2. Assinale a alternativa que apresenta uma verdade em relação ao texto:
a) Apesar do suicídio, o personagem estava empregado, ou seja,
estava estável no mercado de trabalho.
b) A sequência de ações descritas no texto mostra uma cena comum
em tragédias humanas.
c) João matou-se, pois sabia que era a única forma de ser notícia de
jornal.
d) O nome do morro “Babilônia” indica caos, confusão porque evoca o
substantivo comum babilônico.
3. Todas as frases abaixo apresentam correta flexão de plural dos
substantivos destacados, EXCETO uma; assinale-a:
a) Os escrivães daquele Cartório negaram-se a registrar nomes
esquisitos.
b) Os sambas-enredo das escolas de samba neste carnaval
superaram as expectativas.
c) Todos os cidadões têm a obrigação de votar.
d) Segundo orientação médica, devemos reduzir os açúcares de nossa
alimentação.
4. Sobre a frase: “Os indignados jovens reivindicavam seus direitos para os
governantes de forma muito entusiasmada” é correto afirmar que:
a) A frase está na ordem direta, por isso não há a necessidade do uso
da vírgula para separar seus termos imediatos.
b) A frase apresenta termos como adjuntos adverbiais que necessitam,
obrigatoriamente, o uso de vírgula para separá-los dos outros termos.
c) A vírgula deveria ser usada para separar o sujeito de seu predicado e
sempre que essa sequência for observada na frase esse uso é
obrigatório.
d) Os termos “para os governantes” e “de forma muito entusiasmada”
requerem, necessariamente, a separação ou por vírgula ou por
ponto-e-vírgula.
5. Considerando as regras de concordância verbal, assinale a alternativa
ERRADA.
a) Vossas Excelências atenderam o nosso pedido.
b) Ainda hão de existir torcidas menos violentas nos estádios brasileiros
de futebol.
c) Naquele estádio de futebol, haviam torcedores muito agitados e
violentos.
d) Os Estados Unidos da América aprovaram novo plano de saúde para
a população americana.
6. Assinale a alternativa que apresenta palavra (s) com ERRO de grafia:
a)
b)
c)
d)

beneficente, compreensão, penicilina, lisura, enxada
iminente, encharcar, litígio, vertigem, gente
faixa, carestia, pontiagudo, expectativa, prazerosamente
quizéssemos, jibóia, paralizar, inchar, jeito

7. Após a leitura do trecho a seguir, identifique a afirmação correta:
No mundo de hoje, há uma enorme variedade de profissões, ofícios,
ocupações, atividades... Os anúncios, nos jornais, comprovam isso.
I.

O texto apresenta apenas dois verbos conjugados no presente do
indicativo.
II. O texto apresenta apenas um adjetivo e um pronome demonstrativo.
III. O uso das duas vírgulas para separar a expressão “nos jornais” é
optativo, a obrigatoriedade é apenas para a primeira ocorrência.
IV. A variedade de profissões está exemplificada com três substantivos:
ofícios, ocupações e atividades.

A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I e IV estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
As assertivas II e III estão corretas.
As assertivas I e II estão corretas.

8. Assinale a alternativa correta em relação ao uso da crase:
a) Não faço qualquer restrição a senhora nem a suas filhas.
b) Este ano de 2010 reproduz às cenas dolorosas de um crime que
abalou o Brasil em 2008.
c) O rapaz ficou à direita do banco de réus e falava a qualquer pessoa
que ali entrasse.
d) Rogo à Vossa Senhoria o deferimento deste pedido.
9. Dentre os componentes de um computador, a CPU é o que apresenta
uma estrutura mais complexa, sendo seus principais componentes:
a) Unidade de Controle, Unidade Lógica Aritmética, Registradores,
Interconexão da CPU.
b) Memória principal, Interface E/S, Unidade de Controle,
Registradores.
c) Interconexão da CPU, Interface E/S, Flip-flops, microprocessador.
d) Unidade Lógica Aritmética, Memória principal, Flip-flops, Sistema de
interconexão.
10. Assinale a única alternativa que define o conjunto de recursos de
hardware e software que permite a um nó comunicar-se com um
computador em outra rede não similar, sendo que uma das principais
tarefas deste dispositivo é a conversão de protocolos.
a)
b)
c)
d)

Roteador.
Gateway.
Comutador IP.
Bridge.

11. Com respeito à Intranet, analise as assertivas a seguir:
I.

A Intranet não permite o uso simultâneo de redes Netware, portanto,
é necessário desativar estas e instalar TCP/IP.
II. A Intranet é uma rede de computadores a qual funciona com
processamento centralizado e on-line.
III. O hardware básico não é o que faz uma Intranet, o importante são os
softwares de protocolo.
IV. As Intranets podem coexistir com outras tecnologias de redes locais
como é o caso da Novell e de bancos de dados previamente
existentes.
A seqüência CORRETA é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

12. No sistema operacional Microsoft Windows, a função do Windows
Explorer é de:
a)
b)
c)
d)

Editar textos permitindo explorar vantagens do Word e do Excel.
Converter programas-fonte em programas executáveis.
Permitir a visualização de todos os arquivos em seu computador.
Verificar a existência de arquivos infectados por vírus de computador.
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13. Com relação ao editor de texto da Microsoft, Word, analise as assertivas
apresentadas a seguir:
I.

A formatação de texto utiliza diversos tipos de letras, altera margens,
recuos e espaçamentos, insere bordas, linhas e molduras para dar
destaque a partes de texto.
II. Ao final da digitação de um texto é feita uma avaliação de cada
palavra digitada incorretamente, com o recurso Autotexto.
III. A tecla Backspace permite excluir um caractere à esquerda do ponto
de inserção.
IV. A junção das teclas DEL + T permitem excluir um caractere à
esquerda do ponto de inserção.
A seqüência CORRETA é:
a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

14. A memória intercalada entre RAM e o microprocessador, ou já
incorporada aos microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de
transferência entre RAM e processador é denominada de:
a)
b)
c)
d)

Memória principal.
Memória virtual.
Memória cache.
Memória secundária.

15. Assinale a alternativa correta:
a) A Fundação Catarinense de Cultura – FCC - não tem por objetivo
previsto em Lei estimular a pesquisa e o estudo relacionados à arte e
à cultura.
b) A Fundação Catarinense de Cultura – FCC - tem por objetivo, entre
outros, coordenar e executar, de forma unilateral com as Secretarias
de Estado de Desenvolvimento Regional, programas, projetos e
ações de incentivo às manifestações artísticas.
c) A Fundação Catarinense de Cultura – FCC - não tem por objetivo
previsto em Lei apoiar as instituições públicas e privadas que visem o
desenvolvimento artístico e cultural.
d) A Fundação Catarinense de Cultura – FCC - tem por objetivo, entre
outros, o de executar os programas, projetos e ações da política de
apoio à cultura, de forma articulada com as Secretarias de Estado de
Desenvolvimento Regional.
16. Assinale a alternativa correta:
a) Não é objetivo da Fundação Catarinense de Cultura apoiar as
instituições culturais oficiais e que visem ao desenvolvimento
artístico.
b) A Fundação Catarinense de Cultura se destina a promover a
integração da comunidade, através de mobilização das escolas,
associações, centros e clubes à área de animação cultural.
c) Não é objetivo da Fundação Catarinense de Cultura apoiar as
instituições privadas, mesmo que visem o desenvolvimento artístico e
cultural.
d) Também é objetivo da Fundação Catarinense de Cultura apoiar as
instituições culturais oficiais, desde que públicas, que visem ao
desenvolvimento artístico.
17. Assinale a alternativa correta:
a) São recursos financeiros da Fundação Catarinense de Cultura
quaisquer recursos que lhe forem destinados, desde que lícitos.
b) São recursos financeiros da Fundação Catarinense de Cultura, entre
outros, as subvenções, auxílios ou quaisquer contribuições
estabelecidas somente pelo seu Estado sede.
c) São recursos financeiros da Fundação Catarinense de Cultura as
ajudas financeiras de qualquer origem, desde que aprovadas pela
Câmara Municipal.
d) Não são recursos financeiros da Fundação Catarinense de Cultura as
rendas decorrentes da exploração de seus bens ou prestação de
serviços.
18. Assinale a alternativa correta:
a) A duração do mandato dos membros do Conselho Curador e do
Conselho Deliberativo será de 4 (quatro) anos, permitida a
recondução, e somente se extinguirá pela morte ou renúncia do
titular.
b) A duração do mandato dos membros do Conselho Curador da
Fundação Catarinense de Cultura será de 4 (quatro) anos, permitida
a recondução.
c) A Superintendência da Fundação Catarinense de Cultura não está
subordinada ao Conselho Deliberativo e compõe-se de um
Superintendente, de um Superintendente Adjunto de Administração e
Finanças e de um Superintendente Adjunto para Assuntos TécnicoCulturais.
d) A Fundação Catarinense de Cultura é constituida pelo Conselho
Curador, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e do Conselho
Cultural.
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19. Assinale a alternativa correta:
a) A Fundação Catarinense de Cultura terá Quadro de Pessoal regido
pelo regime dos Funcionários Públicos Municipais onde estiver lotado
o servidor.
b) O Estatuto da Fundação Catarinense de Cultura será inscrito no
Conselho Regional das Fundações Públicas.
c) Anualmente o Secretário de Cultura, Esporte e Turismo enviará a
prestação de contas com parecer do Conselho Curador, ao
Superintendente da Fundação.
d) O Secretário de Cultura, Esporte e Turismo é responsável perante o
Governador do Estado pela Supervisão da Fundação Catarinense de
Cultura.
20. Assinale a alternativa correta:
a) A Fundação Catarinense de Cultura poderá normatizar os critérios de
tombamento dos monumentos e obras de artes inventariados e
classificados.
b) A Fundação Catarinense de Cultura não poderá incentivar projetos
que visem preservar os valores culturais e manifestações artísticas.
c) A Fundação Catarinense de Cultura poderá apoiar apenas as
instituições públicas e que visem o desenvolvimento artístico e
cultural de Santa Catarina.
d) A Fundação Catarinense de Cultura não poderá, antes de autorizada
pela Câmara Municipal, executar programas, projetos e ações da
política de apoio à cultura.
21. Compõem o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN:
I. Um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia.
II. Um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia
Legal.
III. Um representante do Ministério do Exército.
IV. Um representante do Ministério da Saúde.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva V está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.

22. Preencha V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa que
corresponde à sequência correta:
( )

( )

( )
( )

Agente da Autoridade de Trânsito – pessoa, civil ou policial
militar, credenciada pela autoridade trânsito para o exercício das
atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de
trânsito ou patrulhamento.
Lote lindeiro - carga útil máxima, incluindo condutor e
passageiros, que o veículo transporta, expressa em quilogramas
para os veículos de carga, ou número de pessoas, para os
veículos de passageiros.
Ilha – obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado
à ordenação dos fluxos de trânsito em uma intersecção.
Refúgio – movimento de inversão total de sentido da direção
original de veículos.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

V, F, V, F.
F, F, V, V.
F, V, V, F.
V, V, F, V.

23. São infrações de trânsito consideradas gravíssimas EXCETO:
a) Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança.
b) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão
para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja
conduzindo.
c) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação
vencida há mais de trinta dias.
d) Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo
habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em
condições de dirigi-lo com segurança.
24. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sinal de apito
empregado para a fiscalização de documentos:
a)
b)
c)
d)

Três silvos breves.
Um silvo longo e um breve.
Dois silvos breves.
Três silvos longos.

2018 – MOTORISTA
25. São medidas que devem ser tomadas no caso de hidroplanagem
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Diminuir a velocidade.
Soltar o acelerador e comprimir a embreagem.
Utilizar os freios para reduzir a velocidade.
Pisar na embreagem e deixar que as rodas de tração girem
livremente.
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31. São sintomas de fratura EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Alterações de cor.
Muita dor no local.
Articulações inchadas ou deformadas.
Aspecto e posição normal.

32. São importantes princípios para o relacionamento e a conivência social
no trânsito:
26. Preencha V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa que
corresponde à sequência correta:
( )
( )
( )
( )

Curva vertical côncava - Curva vertical de baixada ou depressão.
Encontram-se sempre acima das tangentes.
Curva reversa - Curva composta por dois arcos concordantes,
com curvaturas em sentidos contrários, com ou sem interposição
de curvas de transição.
Curva isócrona – Curva formada pelos pontos, nas vias
analisadas, que distam o mesmo tempo de percurso do ponto
central considerado.
Curva espiral de transição - Curvas contínuas formadas por dois
ou mais arcos de curvas, de raios diferentes.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

F, V, V, V.
F, V, V, F.
F, F, F, V.
V, V, V, F.

27. Fazem parte do sistema de arrefecimento:
I.
II.
III.
IV.
V.

Radiador.
Válvula termostática.
Mangueiras.
Interruptor térmico da ventoinha.
Bomba d’água.

I.
II.
III.
IV.

Dignidade da pessoa humana.
Igualdade de direitos.
Participação.
Co-responsabilidade pela vida social.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.

33. São indicativos de possíveis problemas com o pneu EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Disco e pastilhas gastos.
Veículo puxando para um dos lados.
Vibrações do volante.
Redução da aderência ao piso com água.

34. Assinale a assertiva que apresenta o procedimento correto que o
condutor do veículo deve tomar ao deparar-se com um declive
acentuado:
a)
b)
c)
d)

Descer com o veículo desengrenado.
Testar o freio e descer com o câmbio desengatado.
Reduzir a marcha e desligar o motor.
Manter o câmbio engatado numa marcha reduzida durante a descida.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas III e V estão corretas.
As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas.
Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

35. Preencha V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa que
corresponde à sequência correta. São regras básicas que devem ser
respeitadas ao se aproximar de um cruzamento:
( )
( )

28. Sobre as placas de regulamentação pode-se afirmar que:
a) Constituem exceção quanto à forma os sinais “Parada Obrigatória” e
“Sentido Proibido”.
b) Quanto à cor a placa de regulamentação na forma padrão tem o
fundo branco, a tarja e a orla vermelhas, o símbolo e a letra pretos.
c) A forma padrão das placas de regulamentação é quadrada.
d) Quanto à cor a placa de regulamentação tem o fundo e a orla externa
amarelos e a legenda e/ou símbolo e a orla interna pretos.
29. São atitudes que devem ser tomadas pelo socorrista para evitar novos
acidentes:
I.
II.
III.
IV.

Sinalizar corretamente o local utilizando o triângulo, luzes ou galhos.
Afastar as condições de perigo.
Evitar incêndios e explosões.
Evitar intrometer-se para não prejudicar as provas materiais.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas a assertiva IV está correta.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
As assertivas I, II e III estão corretas.

( )
( )

Não havendo sinalização a preferência de passagem é do veículo
que se aproxima pela esquerda.
Se houver a placa PARE, no seu sentido de direção, você deve
parar, observar se é possível atravessar e só aí movimentar o
veículo.
Numa rotatória, a preferência de passagem é do veículo que já
estiver circulando na mesma.
Se não houver sinalização, a preferência de passagem é do
veículo que se aproxima do cruzamento pela direita.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

V, V, V, F.
V, F, F, V.
F, V, V, F
F, V, V, V.

36. Assinale a alternativa que apresenta o que ocorre com o automóvel
quando há a ausência de suspensão:
a) Os ocupantes do automóvel não sentem o movimento graças às
molas e aos amortecedores.
b) As rodas mexem facilmente para cima e para baixo.
c) Todas as irregularidades da superfície da faixa de rodagem são
transmitidas aos ocupantes do automóvel.
d) O automóvel oscilará continuamente para cima e para baixo e os
ocupantes não sentirão o movimento.

30. Podem ser causa de parada cárdio-respiratória:
I.
II.
III.
IV.

Choque elétrico.
Gases venenosos.
Traumatismos violentos.
Intoxicação.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

37. O sistema de freios é composto de componentes de fricção e sistema
hidráulico. Assinale a alternativa que apresenta uma peça que NÃO é de
fricção:
a)
b)
c)
d)

Catalisador.
Pinça de freio.
Cilindro mestre.
Servo freio.
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38. São possíveis riscos de um escapamento em mal estado:
I.
II.
III.
IV.

Maior consumo de combustível.
Penetração de gases no interior do veículo.
Maior índice de poluição de ar.
Acidentes causados por perda de um dos componentes.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.

39. Quanto aos óleos lubrificantes pode afirmar que podem ser de origem:
I.
II.
III.
IV.

Animal ou vegetal (óleos graxos).
Derivados de petróleo (óleos minerais).
Produzidos em laboratório (óleos sintéticos).
Constituídos pela mistura de dois ou mais tipos (óleos compostos).

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

40. São condições adversas na prevenção de acidentes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Motorista.
Trânsito.
Veículo.
Estrada.
Tempo.
Luz.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas IV e V estão corretas.
Apenas as assertivas III, IV, V e VI estão corretas.
As assertivas I, II, III, IV, V e VI estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
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