EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2022
MOTORISTA

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4.

A Lei e o Comportamento Humano

A legislação é um produto social que pretende regular não só condutas individuais como
também relações sociais. No trânsito, espera-se que os motoristas conheçam e respeitem as leis de
trânsito, que pedestres se comportem dentro de padrões esperados, que as sinalizações funcionem e
auxiliem as relações entre pedestres e motoristas.
No entanto, a lei está situada no nível social. No nível individual, os comportamentos das
pessoas manifestam-se de forma a se aproximar ou se afastar das normas sociais, facilitando ou
dificultando as interações entre pedestres, motoristas e agentes fiscalizadores. Ainda que o
comportamento individual seja engendrado a partir das práticas sociais dos grupos nos quais o
indivíduo está inserido, é possível encontrar diferentes comportamentos e expectativas dentro de
grupos aparentemente homogêneos. Espera-se, do ponto de vista social, que indivíduos que
cumprem a lei contribuam para um trânsito mais harmônico; espera-se que os indivíduos respeitem
a priori todos os pressupostos que nortearam as análises técnicas que resultaram em padronização
de comportamentos. Espera-se que os indivíduos, por exemplo, respeitem os limites de velocidade,
uma vez que estudos técnicos foram realizados e orientaram as decisões contidas na legislação.
É possível identificar que uma parcela do conhecimento perito é utilizada pela legislação de
trânsito ao definir limites de velocidade para determinadas vias. Ao mesmo tempo, destaca-se a
importância exercida pela confiança nesses sistemas peritos, de modo que a legislação aparece como
um mediador importante nos comportamentos sociais ao estabelecer normas que permitem uma
convivência mais harmônica.
Fonte: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1414-98932007001200013&script=sci_arttext. (Adaptado)

1- De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo:
I. A legislação é o resultado de análises técnicas que visam à ocorrência de um trânsito mais
harmônico, por meio da padronização de comportamentos.
II. As sinalizações têm a função de auxiliar as relações entre pedestres e motoristas,
contribuindo para um trânsito mais harmônico.
III. As decisões contidas na legislação não são fruto de estudo e análise de situações, são
decisões acidentais.
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É correto o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II, apenas.
2- De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à acentuação, assinale a
alternativa cujo par de palavras seja acentuado, obedecendo à mesma regra do vocábulo
“homogêneo”.
A) ambulância / saía.
B) violência / convivência.
C) errôneo / fútil.
D) saúde / cômico.
3- Leia o trecho abaixo, retirado do segundo parágrafo, e, em seguida, assinale a alternativa que
não apresenta um sinônimo do vocábulo destacado:
“No nível individual, os comportamentos das pessoas manifestam-se de forma a se aproximar
ou se afastar das normas sociais.”
A) Revelam-se.
B) Mostram-se.
C) Despontam.
D) Simulam.
4- Observe as palavras tiradas do texto e assinale a única alternativa em que a divisão silábica
está correta:
A) po-nto / trâ- nsi-to / mo-to-ris-tas / so-ci-al.
B) in-di-ví-du-os / a-in-da / e-xe-mplo/ en-tan-to.
C) pos- si- vel / trân- si- to / pe-des-tres / pres-su-pos-tos.
D) cum-prem / ain-da / pre-ssu-pos-tos / con-vi-vên-cia.
5- A charge apresenta uma conversa entre duas pessoas

Essa ilustração critica:
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A) as vantagens de se trabalhar em casa.
B) o privilégio das pessoas que se aposentam com altos salários.
C) o fato de o governo gastar mais com presos do que com estudantes.
D) o perigo do assédio aos adolescentes desacompanhados em vias públicas.
6- Sobre a charge, foi feita uma afirmação. Analise-as
I- Aspectos da atualidade são retratados na charge.
II- A charge utiliza dados numéricos na sua crítica.
III- No balão de fala é usado um ponto de interrogação.
Estão corretas as afirmações:
A) I e II.
B) II e III.
C) I apenas.
D) I, II e III.
7- As palavras cruzadas são um passatempo muito comum em jornais, revistas, internet.

Avalie o que se informa sobre as palavras que compõem o jogo apresentado acima.
I - “odiosa” é polissílaba.
II - “Russia” e “cesaria” devem ser acentuadas.
III - A divisão silábica de dor-sa-is está correta .
IV - “eros”, “educar” e “odiosa” estão escritas na ordem alfabética certa.
V - “raiva” apresenta um encontro vocálico e “disto”, um encontro consonantal.
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Está correto apenas o que se afirma em:
A) IV e V.
B) III e IV.
C) I, II e V.
D) I, II e III.
8a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa que apresenta a correta ordem alfabética:
apreço / apelo/ apóstrofe / apagar.
apelo / apagar/ apóstrofe / apreço.
apagar / apelo/ apóstrofe / apreço.
apagar / apelo/ apreço / apóstrofe.

9a)
b)
c)
d)

Marque a alternativa em que o termo "cego" está empregado como adjetivo:
Coitado! Ele é um pobre cego.
Todos os cegos aguçam os outros sentidos.
Aquele cego enxerga o mundo de forma especial.
A Terra é um globo cego girando no caos.

10- Marque a alternativa em que preenche corretamente o período abaixo:
Já ______ anos, _________ nesta cidade poucos estrangeiros. Atualmente ___________ muitos
imigrantes.
a) Faz – haviam – existe.
b) Faz – havia – existem.
c) Fazem – havia – existem.
d) Fazem – haviam – existem.
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11- Usando todo o suco que está numa jarra é possível encher 9 copos pequenos e 4 copos
grandes ou então encher 6 copos pequenos e 6 copos grandes. Quantos copos grandes é
possível encher usando todo o suco da jarra?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
12- Duas tartarugas estavam juntas e começaram a caminhar em linha reta em direção a um lago
distante. A primeira tartaruga percorreu 30 metros por dia e demorou 16 dias para chegar ao
lago. A segunda tartaruga só conseguiu percorrer 20 metros por dia e, portanto, chegou ao
lago alguns dias depois da primeira. Quando a primeira tartaruga chegou ao lago, o número
de dias que ela teve que esperar para a segunda tartaruga chegar foi:
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12
13- Para fazer 24 pães, um padeiro usa exatamente 1 quilo de farinha de trigo, 6 ovos e 200
gramas de manteiga. Qual é o maior número de pães que ele conseguirá fazer com 12 quilos
de farinha, 54 ovos e 3,6 quilos de manteiga?
A) 200
B) 216
C) 228
D) 432
14- O número que você deverá descobrir apresenta na ordem das dezenas um algarismo menor
que 4 e maior que 2 e na ordem das unidades um algarismo maior que 3 e menor que 5. Qual
é esse número?
A) 45
B) 24
C) 43
D) 34
15- Dois médicos atendem 24 pacientes em 6 horas. Mantidas as proporções, três médicos
atendem 24 pacientes em:
A) 9 horas
B) 8 horas
C) 6 horas
D) 4 horas
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16- Ao mudar de faixa, para a direita ou para a esquerda, o condutor deverá:
A) observar se é possível realizar a mudança com segurança e sinalizar avisando aos outros de
sua intenção.
B) realizar a manobra rapidamente sem se preocupar com os outros usuários da via.
C) realizar a manobra e deixar que os demais veículos se ajustem à sua ação.
D) realizar a manobra com atenção apenas aos veículos à frente.
17- Para evitar a colisão em caso de freada brusca do veículo que vai à frente, a ação preventiva
do condutor que segue atrás é:
A) manter distância de seguimento apenas quando pressentir que o motorista da frente pode
ser imprudente.
B) manter distância de seguimento e frear bruscamente quando houver risco de colisão.
C) dirigir com atenção, independente da distância de seguimento do veículo que vai à sua
frente.
D) manter distância de seguimento e estar atento para conseguir frear a tempo de evitar a
colisão.
18- São condições próprias das estradas de terra que representam risco e podem contribuir para
gerar acidentes:
A) acostamentos bem definidos e existência de pouca sinalização vertical.
B) piso irregular e pedras que podem ser lançadas pelos pneus.
C) piso uniforme, nivelado e plano e mãos de direção bem sinalizadas.
D) existência de boa sinalização horizontal e de curvas pouco acentuadas.
19- Ao acionar a equipe de socorro para comunicar um acidente, o condutor deve informar, da
melhor maneira possível, o estado da vítima. Indique a maneira mais correta de verificar as
condições da vítima:
A) a perda de consciência pode ser verificada movimentando-se a cabeça da vítima para os lados
rapidamente.
B) o desmaio pode ser identificado pela ausência de respiração e pela presença de confusão
mental com fala alterada.
C) luxações podem ser verificadas pela observação de ossos expostos e ausência de
sangramento no local.
D) o estado de choque pode ser identificado pela presença de calafrios, pulsação rápida e fraca
e suor em demasia.
20- Para dirigir com segurança, evitando acidentes, o condutor deve demonstrar:
A) habilidade ao dirigir; conhecimento das regras de trânsito; cooperação com os demais
usuários da via.
B) habilidade ao dirigir; conhecimento de algumas regras de trânsito; bom senso.
C) conhecimento de algumas regras de trânsito; agressivamente nas situações perigosas;
habilidade ao dirigir.
D) bom senso; respeito apenas às regras mais importantes para a segurança; habilidade ao
dirigir.

6

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2022
MOTORISTA
21- Para virar à esquerda em cruzamentos de vias urbanas, com duplo sentido de trânsito, o
condutor deve:
A) sinalizar com a seta e, ao atingir a linha divisória da pista, executar a manobra, cedendo
passagem aos veículos que transitam em sentido contrário.
B) sinalizar com a seta e, ao atingir a linha divisória da pista, executar a manobra, forçando
passagem entre os veículos que transitam em sentido contrário.
C) sinalizar com a seta e aguardar à direita da pista para executar a manobra, cedendo passagem
aos veículos que transitam em sentido contrário.
D) sinalizar com o pisca-alerta e, ao atingir a linha divisória da pista, executar a manobra.
22- Quais providências o condutor deve tomar quando for entrar em uma rodovia com faixa de
aceleração:
A) ingressar na faixa de aceleração com a velocidade máxima imposta pela via, desde que não
exista a placa "Dê a preferência".
B) ingressar imediatamente na faixa principal da rodovia, aumentando gradativamente a
velocidade até atingir a velocidade máxima imposta pela via.
C) ingressar imediatamente na faixa principal da rodovia, desde que o veículo esteja na
velocidade máxima imposta pela via.
D) aumentar gradativamente a velocidade na faixa de aceleração, até que possa ingressar com
segurança na faixa principal da rodovia.
23- Em via com velocidade máxima de 60 km/h, qual a distância mínima para iniciar a sinalização
de acidente ocorrido durante o dia, com pista seca?
A) a 40 metros do veículo ou, aproximadamente, 40 passos.
B) a 100 metros do veículo ou, aproximadamente, 100 passos.
C) a 80 metros do veículo ou, aproximadamente, 80 passos.
D) a 60 metros do veículo ou, aproximadamente, 60 passos.
24- Um determinado equipamento obrigatório é importante para proteger os ocupantes do
veículo durante um possível acidente. A sua falta, ou estando ele em mal estado de
conservação, é uma condição adversa relacionada ao veículo. Esse equipamento é o(a):
A) chave de roda.
B) retrovisor interno.
C) triângulo de segurança.
D) cinto de segurança.
25- A falha humana, que muito contribui para o acidente de trânsito, é mais frequentemente
ligada ao condutor:
A) imprudente.
B) que respeita normas de trânsito.
C) que dirige com atenção.
D) bem habilitado.
26- Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até vinte por cento é uma infração
(CTB Art. 218, inciso I):
A) leve.
B) grave.
C) gravíssima.
D) média.
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27- Diante da placa de advertência A-3a
, o condutor deve reduzir a
velocidade, pois há risco de acidente em função:
A) da pista da via à frente ser escorregadia.
B) da existência de um declive na via à frente.
C) de ocorrerem, frequentemente, ventos fortes, com risco de perda de estabilidade do veículo.
D) da via à frente ser sinuosa, com a primeira curva à esquerda.
28- Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos é (CTB Art. 231,
inciso I):
A) infração leve, penalidade multa.
B) infração média, penalidade multa e remoção do veículo.
C) infração gravíssima, penalidade multa.
D) infração grave, penalidade multa e apreensão do veículo.
29- As placas da sinalização de advertência têm por finalidade:
A) alertar os usuários da via para as condições potencialmente perigosas, indicando sua
natureza.
B) alertar os usuários da via sobre atrativos turísticos.
C) informar os usuários das condições satisfatórias da via.
D) informar os usuários da via das condições, proibições e obrigações dos condutores.
30- Em se tratando de infrações, quando o veículo for de propriedade de pessoa jurídica (uma
empresa), quem responde pela pontuação?
A) o diretor administrativo da empresa.
B) o condutor infrator identificado em formulário próprio e enviado no prazo preestabelecido.
C) o proprietário da empresa.
D) o gerente responsável pela frota da empresa.
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