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NÍVEL FUNDAMENTAL: Motorista de Transporte Escolar 
 

 

 
Instruções 
___________________________________________ 
 

Para fazer a prova você usará: 
 

■ este caderno de prova; 
■ um cartão-resposta que contém o seu nome, 

número de inscrição e espaço para sua 
assinatura. 

 

Verifique, no caderno de prova, se: 
 

■ o caderno se refere ao cargo a que o candidato 
se inscreveu; 

■ faltam folhas e a sequência das questões está 
correta; 

■ há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. 

 
 
 

 
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade. 
 

  
Atenção! 
___________________________________________ 
 

■ Não é permitido qualquer tipo de consulta durante 
a realização da prova. 

■ Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) 
alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). 
Apenas uma delas constitui a resposta correta em 
relação ao enunciado da questão. 

■ A interpretação das questões é parte integrante da 
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. 

■ Não destaque folhas da prova. 
■ Você somente poderá entregar sua prova após 60 

(sessenta) minutos do início. 
■ Os três últimos candidatos somente poderão 

retirar-se da sala simultaneamente. 
■ Ao se retirar da sala não leve consigo nenhum 

material de prova, exceto o quadro para 
conferência de gabarito. 

 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de 
prova completo e o cartão-resposta devidamente 
preenchido e assinado. 
 

 

 

Realização: 
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Português                                                                                                              (10 questões) 
 
 
 
 
 
Texto 

 
 
Questão 01 
 
A situação descrita na tira ocorre com as personagens Mafalda e Susanita.  
 
Tira é uma narrativa em forma de quadrinho. Observe atentamente a tira (Texto). 
 
A tira está enfocando um: 
 
A.  (   )  monólogo da Susanita. 
B.  (   )  monólogo da Mafalda. 
C.  (   )  monólogo do narrador. 
D.  (   )  diálogo entre Mafalda e Susanita. 
E.  (   )  diálogo entre Susanita e o narrador. 
 
 
Questão 02 
 
Assinale a alternativa correta em relação à tira (Texto). 
 
A.  (   )  Mafalda quer conhecer o Japão porque lá são fabricados muitos produtos bonitos. 
B.  (   )  Susanita não quer conhecer o Japão porque lá há muitas crianças. 
C.  (   )  Mafalda ganhou uma bolsa para conhecer o Japão. 
D.  (   )  O Japão é um país fantástico porque os casais japoneses têm apenas um filho. 
E.  (   )  As duas personagens – Mafalda e Susanita – entram em um acordo em relação à 

beleza do Japão. 
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Questão 03 
 
Oração é uma frase ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma 
locução verbal. É correto afirmar que no 1º quadrinho: 
 
A.  (   )  há três orações. 
B.  (   )  há quatro orações. 
C.  (   )  não há orações. 
D.  (   )  há duas orações. 
E.  (   )  há apenas uma oração. 
 
 
Questão 04 
 
No 4º quadrinho Susanita inventa a palavra filhícola. Assinale a alternativa que contém o 
sentido que Susanita queria dar a esta palavra. 
 
A.  (   )  os japoneses têm baixa estatura 
B.  (   )  produção/criação de filhos 
C.  (   )  diminutivo de filhos 
D.  (   )  refere-se às crianças japonesas 
E.  (   )  mistura de índio e japonês 
 
 
Questão 05 
 
Assinale a alternativa que melhor representa a situação exposta na tira. 
 
A.  (   )  Mafalda e Susanita quando crescerem querem conhecer o Japão. 
B.  (   )  Como o Japão produz muitos produtos bonitos Mafalda comprará uma bolsa para 

viajar. 
C.  (   )  Susanita visitará a “produção filhícola” na sua viagem ao Japão. 
D.  (   )  Mafalda fica muito feliz com o argumento apresentado por Susanita no 3º balão. 
E.  (   )  Quando Mafalda crescer tentará uma bolsa de estudo para conhecer o Japão. 
 
 
Questão 06 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto ao plural. 
 
A.  (   )  bolsa – bolsas  
B.  (   )  país – países  
C.  (   )  fantástico – fantásticos 
D.  (   )  história - histórias 
E.  (   )  produção - produçãos 
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Questão 07 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto ao número de sílabas. 
 

A.  (   )  Mafalda – trissílaba  
B.  (   )  bolsa – dissílaba  
C.  (   )  japoneses - trissílaba 
D.  (   )  lá - monossílaba 
E.  (   )  filhícolas – polissílaba  
 
 

Questão 08 
 
Assinale a alternativa incorreta em relação à classificação morfológica das palavras 
sublinhadas. 
 

A.  (   )  uma bolsa – artigo indefinido 
B.  (   )  Um país que fabrica – verbo da 1ª conjugação 
C.  (   )  que o Japão é – substantivo próprio 
D.  (   )  a sua produção – pronome possessivo 
E.  (   )  quando eu crescer – advérbio de lugar 
 
 

Questão 09 
 
Analise os períodos: 
 

− Susanita e Mafalda observaram os pequeninos. 

− Mafalda era estudiosa e ganhou a bolsa. 
 
Dos períodos acima, assinale a alternativa em que todas as palavras classificam-se, 
morfologicamente, como substantivos. 
 

A.  (   )  observaram – bolsa – era 
B.  (   )  Susanita – ganhou – bolsa 
C.  (   )  pequeninos – observaram – estudiosa 
D.  (   )  Mafalda – pequeninos – bolsa 
E.  (   )  estudiosa – ganhou – bolsa 
 
 

Questão 10 
 
Assinale a alternativa correta em relação à divisão silábica. 
 

A.  (   )  ja-po-ne-ses / fan-tá-sti-cos / es-sas 
B.  (   )  cres-cer / his-tó-ria / coi-sas 
C.  (   )  his-tó-ri-a / e-la / coi-sas 
D.  (   )  cre-scer / fi-lhin-hos / his-tó-ri-a 
E.  (   )  co-nhe-cer / fi-lhin-hos / e-ssas 
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Conhecimentos Gerais                                      (05 questões) 
 
 
 
Questão 11 
 
No Brasil o maior cargo político, hoje, ocupado hoje por uma mulher é: 
 
 
A.  (   )  Presidente do Brasil 
B.  (   )  Governador do Estado 
C.  (   )  Prefeito do Distrito Federal  
D.  (   )  Prefeito da capital 
E.  (   )  Presidente do Supremo Tribunal Federal 
 

 
Questão 12 
 
A cidade catarinense que é conhecida como cidade da cachaça é: 
 
A.  (   )  Blumenau 
B.  (   )  Luiz Alves 
C.  (   )  Tijucas 
D.  (   )  Catanduvas 
E.  (   )  Brusque  
 
 
Questão 13 
 
A capital do Brasil é:  
 
A.  (   )  Bahia 
B.  (   )  Rio de Janeiro 
C.  (   )  Brasília 
D.  (   )  Rio Grande do Sul 
E.  (   )  Paraná  
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Questão 14 
 
O estado de Santa Catarina conta com portos marítimos bem equipados que mantêm linhas 
regulares com as principais cidades portuárias do mundo.  
 
Os principais portos catarinenses estão localizados nas cidades de:  
 
A.  (   )  Blumenau – Brusque – Imbituba 
B.  (   )  Laguna – São Francisco – Blumenau 
C.  (   )  Itajaí – Criciúma – Imbituba  
D.  (   )  São Francisco – Itajaí – Imbituba 
E.  (   )  São Francisco – Brusque - Laguna 
 
 
Questão 15 
 
São exemplos de lixo orgânico: 
 
A.  (   )  garrafa pet, cascas de verduras, pregos 
B.  (   )  vidro de conserva, papel, madeira 
C.  (   )  madeira, sacola plástica, vidro 
D.  (   )  resto de carne, fruta, casca de ovo 
E.  (   )  garrafa pet, vidro, caixa de papelão   
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Conhecimentos Específicos                                                  (15 questões) 
 
 
 
Questão 16 
 
Em uma via pública há a placa de regulamentação proibido estacionar (R-6a).  
 

 
Assinale a alternativa correta em relação a placa. 
 
A.  (   )  O condutor não pode imobilizar o veículo por um tempo superior ao necessário para 

embarque e desembarque de passageiros. 
B.  (   )  O condutor de um caminhão de bebida pode descarregar a carga do caminhão desde 

que deixe o pisca alerta ligado. 
C.  (   )  O condutor pode estacionar o veículo para ir rapidamente a um banco 24 h desde que 

deixe o pisca alerta ligado. 
D.  (   )  O condutor não pode imobilizar o veículo em hipótese alguma. 
E.  (   )  Todo o condutor tem o direito de imobilizar o seu veículo por até 15 minutos.  
 
 
Questão 17 
 
Sobre as infrações gravíssimas, é correto afirmar. 
 
A.  (   )  São as infrações que podem ser convertidas em advertência por escrito pela 

autoridade de trânsito. 
B.  (   )  São as infrações relacionadas ao estacionamento irregular nas cidades. 
C.  (   )  São todas as infrações que podem, por força de lei, transformarem-se em crimes de 

trânsito. 
D.  (   )  São infrações em que o agente da autoridade de trânsito pode alterar o auto de 

infração, com base no risco que foi gerado pela infração. 
E.  (   )  São as infrações que têm a penalidade de multa com valor mais alto e, em alguns 

casos, possuem penalidade de suspensão do direito de dirigir. 
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Questão 18 
 
Todo o condutor deve: 
 
A.  (   )  falar ao celular dirigindo, somente com o sistema de viva voz ligado. 
B.  (   )  ter certeza de que o veículo que vai conduzir tem combustível suficiente para chegar 

ao seu destino, somente em se tratando de rodovias e locais com pontes de médio e 
grande porte. 

C.  (   )  ter certeza de que o veículo que ele vai conduzir tem combustível suficiente para 
chegar ao seu destino. 

D.  (   )  ter conhecimento sobre a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a 
cada dez anos para condutores com até 65 anos e a cada cinco anos para maiores de 
65. 

E.  (   )  utilizar somente, por força de lei, peças originais de fábrica em seu veículo. 
 
 
Questão 19 
 
Assinale a alternativa correta com relação aos veículos oficias. 
 
A.  (   )  São obrigados apenas a serem registrados quando novos e após ficam isentos dos 

procedimentos de licenciamento anual. 
B.  (   )  São obrigados, anualmente, a serem licenciados e a pagar o seguro DPVAT como 

qualquer outro veículo particular. 
C.  (   )  Não são obrigados a pagar pedágio em nenhuma via do território nacional. 
D.  (   )  Não são obrigados a parar em fiscalizações de trânsito, as chamadas blitz, uma vez 

que são carros do governo. 
E.  (   )  São veículos que têm livre parada e circulação, não sendo obrigados a cumprir as 

normas de circulação e a conduta do Código de Trânsito Brasileiro. 
 
 
Questão 20 
 
Com relação aos veículos oficiais, classificados como microônibus, é correto afirmar. 
 
A.  (   )  O condutor tem que possuir CNH do tipo C e, no mínimo, 21 anos. 
B.  (   )  São obrigados a usar corretamente o tacógrafo apenas quando circularem em 

rodovias. 
C.  (   )  Podem ser utilizados para transporte de carga, desde que sejam retirados os bancos 

para que mude a configuração dos veículos e passem a ser considerados furgões. 
D.  (   )  São obrigados a usar corretamente o tacógrafo em qualquer deslocamento feito em 

vias abertas à circulação. 
E.  (   )  Para conduzir este tipo de veículo basta o condutor ter CNH do tipo B, quando vazio, e 

no mínimo, CNH do tipo C, quando transportar pessoas. 
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Questão 21 
 
Assinale a alternativa correta em relação ao transporte de crianças menores de 10 (dez) anos. 
 
A.  (   )  Um veículo tipo caminhonete, que só possui lugares na frente, não pode transportar 

crianças menores de 10 anos. 
B.  (   )  As crianças com menos de dez anos nunca podem ir no banco dianteiro do veículo. 
C.  (   )  Crianças menores de dez anos não podem ser conduzidas em táxi. 
D.  (   )  A prefeitura pode autorizar o transporte de crianças com menos de dez anos no banco 

dianteiro dos veículos oficiais. 
E.  (   )  Sempre que o número de crianças menores de dez anos for maior que a capacidade 

de transportar no banco traseiro, o condutor deverá colocar, no banco dianteiro, a 
criança de maior estatura e não a de maior idade. 

    
 
Questão 22 
 
Assinale a alternativa correta em relação aos veículos que são movidos a diesel. 
 
A.  (   )  São veículos que não necessitam de óleo lubrificante, uma vez que o próprio óleo 

combustível serve como lubrificante. 
B.  (   )  São veículos que possuem uma facilidade de rodar com qualquer combustível, 

inclusive gasolina e álcool. 
C.  (   )  Os veículos movidos a diesel não necessitam de regulagem, uma vez que não 

possuem carburador, mas possuem somente bomba injetora que é blindada e nunca 
requer manutenção. 

D.  (   )  Os motores movidos a diesel são muito pesados e grandes, por isso não podem 
equipar veículos de pequeno porte. 

E.  (   )  São veículos com motores de combustão interna e funcionam com a queima de óleo 
diesel.  

 
 
Questão 23 
 
Em relação aos pneus, é correto afirmar: 
 
A.  (   )  Os pneus trazem indicações de tamanho, largura, dentre outras, mas não possuem 

data de fabricação, situação que é normal, pois os pneus não têm prazo de validade.  
B.  (   )  Uma vez que a dificuldade de conseguir pneus é grande, a prática de frisar pneus 

(fazer vincos com ferramenta de corte) em borracharias credenciadas é permitida.  
C.  (   )  Possuem uma marcação, que indica o desgaste deles e o limite para substituí-los, 

chamada de TWI. 
D.  (   )  Sempre que houver necessidade de substituir apenas dois pneus, o correto é sempre 

colocar os novos no eixo dianteiro e os velhos no eixo traseiro. 
E.  (   )  O pneu sobressalente ou socorro é muito prático, mas não é um item obrigatório nos 

veículos comercializados no Brasil.   
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Questão 24 
 
Em relação à economia de combustível, é correto afirmar. 
 

A.  (   )  O ato de alterar o tamanho e a largura dos pneus não influenciará no consumo de 
combustível. 

B.  (   )  Fazer uso da famosa banguela (deixar o veículo descer uma ladeira em ponto morto) 
diminui o consumo de combustível nos veículos dotados de injeção eletrônica. 

C.  (   )  Trafegar com o veículo carregado não interfere no consumo de combustível. 
D.  (   )  Trocar as marchas no giro correto e manter o veículo com os pneus calibrados, são 

ações que ajudam a diminuir o consumo de combustível. 
E.  (   )  O consumo excessivo de combustível não tem relação com a utilização de velas e 

cabos de velas desgastados. 
 

 
Questão 25 
 
Para condução de tratores, em vias abertas à circulação, é necessário possuir: 
 

A.  (   )  o curso de operador de máquinas agrícolas. 
B.  (   )  CNH categoria B. 
C.  (   )  CNH de categoria C, D ou E. 
D.  (   )  CNH categoria E e ter mais de 21 anos, obrigatoriamente. 
E.  (   )  CNH D e ser registrado em carteira como condutor de tratores. 
 
 

Questão 26 
 
Assinale a alternativa correta em relação à condução de veículos de maneira defensiva. 
 

A.  (   )  Dirigir de maneira defensiva é uma questão de opção, e não é matéria obrigatória nos 
cursos de formação de condutores. 

B.  (   )  A condição física do motorista não é fator de risco para a condução de veículos. 
C.  (   )  Dirigir defensivamente é dirigir sempre abaixo dos limites de velocidade determinados 

pela sinalização. 
D.  (   )  A direção defensiva só pode ser feita em rodovias, onde as velocidades são mais altas. 
E.  (   )  Dirigir de maneira defensiva é uma obrigação de todo condutor, e os conceitos da 

direção defensiva são apresentados no curso de formação de condutores. 
 
 
Questão 27 
 
Assinale a alternativa correta sobre as infrações leves. 
 

A.  (   )  São as infrações que têm a penalidade de multa com valor mais baixo, e esta 
penalidade poderá ser substituída por advertência por escrito. 

B.  (   )  São as infrações que não têm penalidade de multa, somente advertência por escrito. 
C.  (   )  São as infrações relacionadas ao estado do veículo. 
D.  (   )  São as infrações que não geram pontuação na CNH. 
E.  (   )  São infrações que têm relação direta com a condução defensiva do motorista. 
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Questão 28 
 
Em uma via pública que possua a placa de regulamentação “proibido ultrapassar”, é correto 
afirmar que o condutor: 
 

A.  (   )  não pode fazer uma ultrapassagem, mesmo que o horário seja de pouco movimento e 
não há marcação de faixa contínua na pista. 

B.  (   )  de um caminhão, que está muito lento, pode dar sinal com a mão, posicionar seu 
caminhão mais à direita da via, e assim os veículos que vêm atrás podem fazer a 
ultrapassagem. 

C.  (   )  não pode ultrapassar pela esquerda, mas se houver pista dupla, poderá fazer a 
ultrapassagem pela direita da via. 

D.  (   )  que fizer a manobra de ultrapassagem cometerá uma infração do tipo média com 
penalidade de multa e apreensão do veículo. 

E.  (   )  que for flagrado ultrapassando cometerá uma infração e terá sua carteira de habilitação 
cassada. 

 
 
Questão 29 
 
Em caso de acidente, o condutor que tiver condições físicas e emocionais deve: 
 

A.  (   )  ter certeza de que o veículo não irá incendiar-se, retirar os feridos e, se der tempo, 
sinalizar o local. 

B.  (   )  avaliar o local e as condições do acidente, sinalizar o local e, se houver condições, dar 
os primeiros atendimentos às vítimas. 

C.  (   )  em caso de hemorragia, providenciar o conhecido e recomendado torniquete. 
D.  (   )  não mexer no veículo ou nas vítimas, mesmo que a situação permita, pois somente os 

atendentes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) podem fazê-lo. 
E.  (   )  remover o capacete dos motociclistas acidentados é a primeira e mais importante 

atitude a se fazer. 
 
 
Questão 30 
 
Disco de freio, pastilhas de freio, fluido de freio, central ABS, e cilindro mestre, são 
componentes do sistema de freios dos veículos. Acerca destes itens, assinale a alternativa 
correta. 
 

A.  (   )  A substituição da válvula termostática é obrigatória a cada dois anos para veículos 
dotados de sistemas ABS com ABD. 

B.  (   )  As pastilhas e o disco devem ser substituídos a cada 20.000 quilômetros, já o ABS, o 
cilindro mestre e o fluido não necessitam de manutenção ou substituição, e sua 
durabilidade é igual ao tempo de vida útil do motor do veículo. 

C.  (   )  A troca da pastilha de freio e do disco é feita conforme o uso do veículo, já a 
substituição do sistema ABS é feita a cada dois anos.   

D.  (   )  São itens que necessitam de manutenção periódica e, quando necessário, devem ser 
substituídos para manter o sistema funcionando com segurança. 

E.  (   )  O fluido de freio deve ser substituído a cada dois anos para veículos sem ABS, e a 
cada cinco anos para veículos com sistema ABS. 
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QUADRO PARA CONFERÊNCIA DE GABARITO 
 

SOMENTE ESTA PARTE PODERÁ SER DESTACADA 
�  

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               
 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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