MOTORISTA

PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
Analise a charge para responder às questões 1 e 2:

1 - Assinale a alternativa incorreta:
a) O Cebolinha esta correndo para evitar levar uma surra da Monica.
b) O Cebolinha propõe resolver o caso de forma inteligente.
c) O Cebolinha sugere para jogarem xadrez.
d) A Monica entendeu o que o Cebolinha sugeriu
2 - Assinale a alternativa correta:
a) O Cebolinha fala certo e não troca letras
b) O Cebolinha ficou infeliz por que achou que ia jogar xadrez com a Monica
c) A Monica entendeu que deveriam jogar xadrez
d) A Monica entendeu que ao invés de jogar seu coelhinho para bater no
Cebolinha deveria jogar um tabuleiro de xadrez
3 - Leia a charge para responder à questão 3:

O titulo do livro é:
a) Monteiro Lobato.
b) Memórias da Emília.

c) O Marinheiro e seus amigos.
d) Memorias do Marinheiro Popaye.

4 - ANULADA
5- Quantas vogais tem na palavra- Paraitinga
a) seis vogais
b) cinco vogais
c) dez vogais
d) onze
06 - .Leia as palavras e faça a classificação de acordo com o número de
sílaba cuja as palavras sejam formadas por duas silabas respectivamente.
a)Fera, advogado.
b)Bola, casa.
c)Ferida, sol.
d)Canção. Felicidade.

07- Assinale a alternativa onde a frase está escrita em correta
concordância verbal:
a) Os meninos foi pescar na serra
b) Os meninos foram pescar na serra
c) Os meninos foram pescarem na serra
d) Os meninos foi pescarem na serra.
08 - Cavalo não muito grande, mas bastante musculoso, de raça indefinível
As palavras sublinhadas no trecho acima são classificadas como : a)
verbos.
b) adjetivos.
c) substantivos.
d) artigos.
09 - Assinale a alternativa que as palavras estão escritas em ordem
alfabética:
a) vela, natureza, poluição
b) morrendo, peixes, rios
c) égua, animais, planta
d) saúde, leito, rios
10 - São exemplos de palavras sinônimas:
a) feio/ bonito
b) saquear/ roubar
c) conserto/ concerto
d) simpático/ antipático

MATEMÁTICA (10 QUESTÕES)
11- Assinale a alternativa que apresenta números divisíveis por 2: a)
17 e 20.
b) 18 e 24.
c) 21 e 35.
d) 33 e 40.
12 - Assinale a alternativa que apresenta apenas números ímpares: a) 7 e
9.
b) 10 e 11.
c) 22 e 33.
d) 41 e 54.
13 - Assinale a alternativa que apresenta um múltiplo de 8:
a) 12.
b) 23.
c) 32.
d) 35.
14 - Ana vendeu 15 blusas, 12 calças e 17 agasalhos. Quantas peças de
roupa ela vendeu no total?
a) 37.
b) 44.
c) 52.
d) 65.
15 - Cláudio comprou 3 garfos, 27 colheres e 36 facas. Quantos talheres
ele comprou no total?
a) 76
b) 86
c) 96
d) 66
16 - Qual o número sucessor de 105?
a) 103
b) 104
c) 106
d) 107
17 - Qual o número antecessor de 457?
a) 455
b) 456
c) 458
d) 459

18 - Antônio tinha 50 bolas de gude. Perdeu 3 em casa, 8 na rua e 5 na
escola. Restaram quantas bolas de gude?
a) 34
b) 36
c) 38
d) 40
19 - Bernadete iniciou uma reunião às 13:45h que teve duração de 3:50h.
Qual horário do término da reunião?
a) 15:45h
b) 16:40h
c) 17:35h
d) 18:35h
20 - O algoritmo romano X corresponde a qual número?
a) 5
b) 10
c) 20
d) 50
CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES)
21-No final de 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
reconheceu Jerusalém como a capital de (a):
a) Israel
b) Palestina
c) Arábia Saudita
d) Síria
22 -O vírus da febre amarela é transmitido: a)
de pessoa a pessoa.
b) com a mordida do macaco contaminado.
c) pela picada dos mosquitos transmissores infectados.
d) todas alternativas corretas.
23-Qual doença sexualmente transmissível que apresentou surto no
Brasil em 2017? a) hepatite.
b) herpes genital.
c) candidíase.
d) sífilis.
24-Falecido em 2011, Steve Jobs foi um inventor, empresário e magnata
americano no setor da informática. Notabilizou-se principalmente por qual
empresa?
a) Samsung.
b) Motorola.
c) Apple.
d) IBM.

25-Fazenda histórica que foi transformada em hospedagem, tendo
recebido Tarsila do Amaral, Carmen Miranda, Getúlio Vargas: a)
Fazenda São Jose.
b) Club dos 200
c) O Castro
d) Fazenda São Francisco
26- Sobre o Parque Nacional da Bocaina assinale a alternativa correta:
a) É uma das maiores áreas protegidas da Mata Atlântica
b) Dentre seus principais atrativos turísticos destacam-se o caninho de
Mambucaba (mais conhecido como Trilha do Ouro
c)
Também chamada “parte alta”, é onde o visitante encontra várias
cachoeiras, picos e mirantes. Ali que se inicia o Caminho de Mambucaba,
a mais famosa das trilhas do ouro. Esse roteiro tem acesso por São José
do Barreiro.
d) Todas as alternativas estão corretas

27- Sobre a antiga estrada de São Jose do Barreiro: a)
Ligava o Rio de Janeiro com São Paulo.
b) Era rota dos tropeiros até Imperadores
c) Tinha um barro no caminho que dificultava a passagem
d) Todas as alternativas estão corretas.
28 -São Jose do Barreiro junto a outras cidades do Vale Histórico foi
chamada de cidade morta, por ser uma cidade tranquila e parecer ter
parado no tempo. Quem fez esta comparação foi: a) Monteiro Lobato
b) Graciliano Ramos
c) Erico Verissimo
d) Euclides da Cunha
29- Segundo o artigo 158 da Lei Orgânica do Município de Barreiro.
Constituem patrimônio cultural municipal os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade nos quais se incluem:
I - as formas de expressão
II - as criações científicas, artísticas e tecnológicas.
III- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico culturais.
IV
- os conjuntos urbanos e sítios de valores históricos paisagísticos,
artísticos, arqueológicos, ecológico e científico.
São CORRETAS:
a) Apenas uma alternativa
b) Apenas duas alternativas

c) Apenas três alternativas
d) Todas as alternativas.
30- Segundo o artigo 162 da Lei Orgânica do Município de Barreiro.
O Município proporcionará meio ambiente à prática do turismo, mediante:
I – O aproveitamento dos recursos naturais, como locais de passeio e
distração.
II - Práticas excursionistas
III- Apoio ao comercio local
IV- Criação de cursos de esportes.
São CORRETAS:
a) Apenas uma alternativa
b) Apenas duas alternativas
c) Apenas três alternativas
d) Todas as alternativas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES)

31. O sinal de parada obrigatória significa que:
a) o condutor deve parar seu veículo antes de entrar ou cruzar a via/pista.
b) o condutor tem a obrigatoriedade de dar preferência ao veículo da outra
via/pista.
c) o condutor tem a preferência de passagem somente se houver boa
intervisibilidade entre os veículos que se aproximam.
d) o condutor deve reduzir a velocidade para entrar ou cruzar a via/pista.
32. Sobre direção defensiva, julgue as seguintes afirmativas:
I.
É a melhor maneira de dirigir e de se comportar no trânsito, porque
ajuda a preservar a vida, a saúde e o meio ambiente.
II.
É a forma de dirigir que permite a você reconhecer antecipadamente
as situações de perigo e prever o que pode acontecer com você, com
seus acompanhantes, com seu veículo e com os outros usuários da
via.
III.
Na grande maioria dos acidentes, o fator humano está presente, ou
seja, cabe aos condutores e aos pedestres uma boa dose de
responsabilidade.
IV.
Os riscos e os perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão
relacionados com os veículos, os condutores, as vias de trânsito, o
ambiente, o comportamento das pessoas.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa.
b) duas afirmativas.
c) três afirmativas.
d) todas afirmativas.

33. Se você atingir 20 pontos vai ter sua Carteira Nacional de Habilitação
suspensa. Para contagem dos pontos, é considerada a soma das infrações
cometidas:
a)
nos últimos seis meses, a contar regressivamente da data da última
penalidade recebida.
b)
no último ano, a contar regressivamente da data da última penalidade
recebida.
c)
nos últimos dois anos, a contar regressivamente da data da última
penalidade recebida.
d)
nos últimos cinco anos, a contar regressivamente da data da última
penalidade recebida.

34. O cinto de segurança de uma vítima que sofreu um acidente:
a) nunca deve ser solto.
b) deve ser solto se a vítima estiver inconsciente.
c) deve ser solto se a vítima estiver agitada.
d) deve ser solto se dificultar a respiração da vítima.
35. Qual atitude mais adequada você deve tomar se uma vítima sai
andando após um acidente?
a) indagar se ela está bem, observar se ela apresenta lesões e deixá-la ir
embora.
b) levá-la rapidamente ao hospital em seu veículo.
c) aconselhá-la a parar de se movimentar e aguardar o socorro em local seguro.
d) fazer com que a vítima fique deitada e imóvel até chegada do socorro.
36. Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com o Código Brasileiro
de Trânsito:
a)
o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em
direitos e deveres.
b)
nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for
possível a utilização destes, a circulação de veículos na pista de rolamento será
feita com prioridade sobre os pedestres.
c)
nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem
construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres,
que não deverão, nessas condições, usar o acostamento.
d)
onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o
órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida
sinalização e proteção para circulação de pedestres.
37. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de
ultrapassá-lo, deverá:
a) manter-se na faixa da esquerda, sem acelerar a marcha.
b) manter-se na faixa da esquerda, acelerando a marcha.
c) deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha.

d) deslocar-se para a faixa da direita, acelerando a marcha.
38. Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão
para Dirigir ou Autorização para conduzir ciclomotor constitui: a) infraçãogravíssima; penalidade- multa (três vezes).
b) infração- gravíssima; penalidade- multa (cinco vezes).
c) infração- grave; penalidade- multa (três vezes).
d) infração- grave; penalidade- multa (cinco vezes).
39. Além de outras atribuições, compete aos Departamentos de Trânsito:
I. Vistoriar, registrar e emplacar veículos;
II. Expedir o Certificado de Registro de veículo automotor;
III.Expedir a Carteira Nacional de Habilitação e Autorização para conduzir; IV.
Arrecadar as multas aplicadas aos condutores e proprietários de veículos, por
infrações ocorridas na área de sua jurisdição.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa.
b) duas afirmativas.
c) três afirmativas.
d) todas afirmativas.
40. Assinale a alternativa correta:
a)
as placas de regulamentação destinam-se a avisar os usuários da
existência e natureza de perigos na via.
b)
as placas de indicação têm por finalidade informar aos usuários de
condições, proibições ou restrições no uso da via.
c)
as placas de advertência visam fornecer ao usuário informações úteis ao
seu deslocamento.
d)
as marcas separadoras de faixa de trânsito em linha contínua indicam
proibição de ultrapassagem.

