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CADERNO DE PROVA 

MOTORISTA 
 
 
NOME:  
 
DATA:                      CPF ou RG:  
 
INSTRUÇÕES: 
 
1. Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões objetivas de múltipla 
escolha. 
 
2. Assine seu nome, data, número de inscrição e CPF ou RG na capa deste caderno. 
 
3. Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta. 
 
4. Responda a todas as questões. 
 
5. Assinale na folha de respostas com caneta de tinta azul ou preta, a alternativa que julgar certa. 
 
6. A duração da prova é de 2 horas. 
 
7. Somente depois de decorridos 45 (quarenta e cinco) minutos do início da prova, o candidato 
poderá entregar sua folha de respostas objetiva e retirar-se da sala de prova. 
 
8. Ao terminar a prova, você entregará ao fiscal o folha de respostas e o Caderno de Prova. 
 
9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 
 
Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 alternativas classificadas com as letras (A), 
(B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA 
RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE 
UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 
 
SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que:  
 
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 
como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 
espécie;  
 
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Prova e/ou a 
Folha de Respostas. 
 
 
 
 

____ / _____/_____ 

_______ 
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01) A bateria faz parte de qual tipo de sistema? 
 
A) Sistema de alimentação  
B) Sistema de injeção  
C) Sistema mecânico  
D) Sistema elétrico 
 
02) O pistão é um componente do motor dos 
automóveis que tem a função de:  
 
A) Fazer o escapamento.  
B) Comprimir o óleo dentro do cárter.  
C) Admitir a mistura de ar e combustível.  
D) Comprimir a mistura de ar e combustível na câmara 
de combustão.  
 
03) O dispositivo destinado a provocar a diminuição da 
marcha do veículo ou pará-lo é chamado de:  
 
A) Freio de mão.  
B) Freio motor.  
C) Freio de serviço.  
D) Freio de marcha.  
 
04) Comando de válvulas é o componente do motor 
que tem a função de comandar a abertura e o 
fechamento das válvulas de admissão e descarga e é 
acionado pelo(a):  
 
A) Árvore de manivelas (girabrequim).  
B) Biela  
C) Pistão.  
D) Volante.  
 
05) Os principais componentes do sistema de 
transmissão são: 
 
A) Caixa de marcha, carburador e distribuidor.  
B) Direção hidráulica e alavanca do câmbio.  
C) Embreagem e câmbio.  
D) Motor, rodas e pneus.  
 
06) A circulação da água entre o motor e o radiador é 
forçada?  
 
A) Pelo carburador.  
B) Pela bomba d’água.  
C) Pela bomba de óleo.  
D) Pela roda d’água.  
 
07) A luz de freio do seu veículo está apresentando 
problema. Nessa situação você?  

A) Sai assim mesmo.  
B) Procura imediatamente um auto-elétrico.  
C) Deixa para resolver o problema durante o trajeto.  
D) Sinaliza de outra forma.  
 
08) Ao verificar, pela quilometragem, que precisa 
trocar o óleo do motor do seu veículo, você?  
 
A) Faz a troca o mais rápido possível.  
B) Espera que o óleo fique mais escuro para fazer a 
troca.  
C) Espera que baixe o nível do óleo para fazer a troca.  
D) Completa o nível e deixa para trocar o óleo em outra 
oportunidade.  
 
09) Sobre o sistema de freios, é incorreto afirmar que 
está entre os principais componentes  
 
A) Osistema hidráulico.  
B) Aválvula.  
C) Odisco.  
D) Alona.  
 
10) Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, 
deixar o condutor de prestar socorro à vítima de 
acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade 
e seus agentes constitui infração:  
 
A) Leve;  
B) Média;  
C) Grave;  
D) Gravíssima;  
 
11) O condutor pode mudar a categoria de sua 
habilitação desde que atenda aos requisitos exigidos 
para nova categoria.  
Quando a mudança é da categoria “B” para categoria 
“D” o condutor deverá:  
 
A) Apenas fazer as provas exigidas pelo DETRAN.  
B) Ter dois ou mais anos na categoria “B” e ser maior de 
21 anos.  
C) Ter no mínimo 22 anos e fazer as provas exigidas 
pelo DETRAN  
D) Ter um ou mais anos na categoria “B” e ser maior de 
23 anos.  
 
12) Via caracterizada por interseções em nível, 
geralmente controlada por semáforo, com a 
sensibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e 
locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da 
cidade. 
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 De acordo com Anexo I do Código de Trânsito 
Brasileiro, o conceito citado refere-se à:  
 
A) Via secundária  
B) Via urbana  
C) Via coletora  
D) Via arterial  
 
13) O cinto de segurança visa a garantir, em casos de 
acidente, que? 
 
A) Apenas os ocupantes dos bancos da frente não sejam 
lançados para a frente ou para fora do veículo.  
B) Todos os ocupantes do veículo não sejam lançados 
para a frente ou para fora do veículo.  
C) Apenas os ocupantes do banco de trás não sejam 
lançados para frente ou para fora do veículo.  
D) Apenas o condutor não seja lançado para a frente ou 
para fora do veículo.  
 
14) Assinale com (V) as alternativas verdadeiras e com 
(F) as alternativas falsas.  
O art. 29 do Código de trânsito Brasileiro (CTB) 
especifica que no trânsito de veículos nas vias 
terrestres abertas a circulação obedecerá às seguintes 
normas:  
 
(  ) No caso de rotatória, terá preferência aquele que 
estiver circulando por ela.  
(   ) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos 
acostamentos poderá ocorrer para que se adentre ou 
se saia dos imóveis ou áreas especiais de 
estacionamento, quando o veículo estiver com pisca 
alerta acionado, para paradas até 0:30 minutos.  
(   ) Em cruzamentos sem sinalização terá preferência o 
veículo que vier pela direita do condutor.  
(   ) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro de veículo 
de emergência, deverão aguardar no passeio, só 
atravessando a via quando o veículo já tiver passado 
pelo local.  
 
Assinale a alternativa abaixo com a sequência correta 
das respostas acima.  
 
A) V - F - V - V  
B) V - V - F – V  
C) V - V - V – F  
D) F - V - V – V  
 
15) De acordo com o artigo 46 do Código de Trânsito 
Brasileiro, sempre que for necessária a imobilização 

temporária de um veículo no leito viário, em situação 
de emergência, deverá ser providenciada a imediata:  
 
A) Comunicação com algum agente de trânsito.  
B) Comunicação com alguma assistência para retirada 
do veículo.  
C) Sinalização do veículo, ligando os faróis e abrindo as 
portas.  
D) Sinalização de advertência, na forma estabelecida 
pelo CONTRAN.  
 
16) Onde não houver sinalização de regulamentação, a 
velocidade máxima será de  
 
A) 70 km/h nas vias locais.  
B) 100 km/h nas vias de trânsito rápido.  
C) 60 km/h nas vias arteriais.  
D) Todas as alternativas estão corretas.  
 
17)De acordo com o CTB – Código de Trânsito 
Brasileiro – a autoridade de trânsito deverá aplicar as 
seguintes penalidades 
 
A) Frequência obrigatória em curso de reciclagem.  
B) Cassação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.  
C) Multa.  
D) Todas as alternativas acima estão corretas.  
 
18) De acordo com o CTB - Código de Trânsito 
Brasileiro, o motorista que conduz pessoas nas partes 
externas do veículo  
 
A) Está sujeito a penalidade de multa.  
B) Comete infração grave.  
C) Perde 5 pontos na CNH.  
D) Todas as alternativas estão corretas.  
 
19) Acerca das disposições do Código de Trânsito 
Brasileiro referentes à educação para o trânsito, é 
incorreto afirmar:  
 
A) A educação para o trânsito é direito de todos e 
constitui dever prioritário para os componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito. 
 B) É obrigatória a existência de coordenação 
educacional em cada órgão ou entidade componente 
do Sistema Nacional de Trânsito. 
 C) Toda peça publicitária destinada à divulgação ou 
promoção, nos meios de comunicação social, de 
produto oriundo da indústria automobilística ou afim, 
incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de 
trânsito a ser conjuntamente veiculada. 
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D) Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito deverão promover campanhas no âmbito de 
sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades 
locais. Tais campanhas são de caráter permanente, e os 
serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens 
explorados pelo poder público poderão difundi-las 
gratuitamente, com a frequência recomendada pelos 
órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito. 
 
20) Quanto às normas gerais de circulação e conduta 
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, é 
incorreto afirmar: 
 
A) Os veículos de transporte coletivo regular de 
passageiros, quando circularem em faixas próprias a 
eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão 
utilizar-se de farol de luz baixa apenas durante à noite. 
B) Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu 
veículo, salvo por razões de segurança.  
C) Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o 
condutor do veículo deve demonstrar prudência 
especial, transitando em velocidade moderada, de 
forma que possa deter seu veículo com segurança para 
dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o 
direito de preferência.  
D) Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe 
seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma 
interseção se houver possibilidade de ser obrigado a 
imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo 
ou impedindo a passagem do trânsito transversal. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




