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CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As estrelas 

Todos olhamos o céu cheio de estrelas. De repente, lembrei também de uma aula que tive, quando olhei no microscópio. 
O professor pôs um pedaço de vidro, com uma manchinha, no microscópio. Olhando a manchinha, a gente não dava por ela. 
Mas, no microscópio, deu pra ver tantas coisas que eu nem poderia descrever. O microscópio aumentava a mancha tanto, tanto, 
que a gente descobria um mundo lá dentro! Olhando as estrelas de longe, eu pensei: “E se eu tivesse um microscópio para 
observar as estrelas? Quer dizer, um telescópio?” De longe, elas parecem todas iguais, mas, chegando perto, acho que eu 
descobriria as diferenças de cada uma. Quem sabe, uma é torta. Na outra, falta um pedaço. A outra é mais apagada. A outra tem 
um brilho especial. 

Estrelas, estrelas, estrelas! Pensei muito nelas. Talvez elas sejam como a gente. Quando olho pras pessoas que não 
conheço direito, parece que está bem, que tudo está certo. Que só eu, minha irmã e meus pais temos problemas tão difíceis. 
Que a vida dos outros é tranquila. Que todos são iguais, como as estrelas que a gente vê de longe. Mas, se a gente se aproxima, 
como quando olhei a mancha no microscópio, ah, nem se fala! É outra história. Cada mancha é diferente. Cada estrela é 
especial. Quando as estrelas entraram pela janela, foi nisto que pensei. “Que a gente é como um pedaço da noite. De longe, 
estrelas perfeitas. De perto, estrelas tortas”. 

(Walcyr Carrasco. Livro: Estrelas Tortas. Série: Do meu jeito. Editora Moderna. 3ª Edição. Com adaptações.) 

01 
De acordo com as ideias expostas, é possível afirmar que o texto aborda: 
A) As adversidades familiares.
B) A convivência com os diferentes.
C) A superação de um passado triste.
D) Os problemas mais complexos da vida.

02 
Ao afirmar que “Cada estrela é especial. (...) Que a gente é como um pedaço da noite. De longe, estrelas perfeitas. De 
perto, estrelas tortas.” (2º§), o autor: 
A) Caracteriza a simplicidade de cada um.
B) Expressa o caráter e a insatisfação individual.
C) Denota sobre a aceitação das diversidades e desigualdades únicas.
D) Evidencia a importância da resiliência e dos aborrecimentos vividos.

03 
Em “A outra tem um brilho especial.” (1º§), a expressão “especial” pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 
A) Comum.
B) Colorido.
C) Agradável.
D) Excepcional.

04 
No fragmento “Talvez elas sejam como a gente.” (2º§), a expressão assinalada exprime circunstância de: 
A) Modo.
B) Dúvida.
C) Afirmação.
D) Intensidade.

05 
Considerando o trecho “E se eu tivesse um microscópio para observar as estrelas? Quer dizer, um telescópio?” (1º§), o ponto 
de interrogação ( ? ) tem como finalidade: 
A) Fazer perguntas.
B) Encerrar declarações.
C) Expressar convicções.
D) Estabelecer comentários.
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

06 
Um turista deseja viajar para o Paraná e criou o seguinte conjunto de cidades que ele pretende conhecer: PR = {Corbélia, 
Curitiba, Catanduvas, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Pato Branco}. Caso ele faça uma seleção aleatória 
sobre a primeira cidade que irá visitar, qual é a probabilidade de que seja uma cidade, cujo nome inicie com a letra “C” 
e termine com a letra “A”? 
A) 25%
B) 35%
C) 45%
D) 50%

07 
Ana e Bruno foram a uma sorveteria e, juntos, consumiram um total de 850 gramas de sorvete. Se a quantidade de 
sorvete consumida por Bruno representa 8/9 da quantidade consumida por Ana, quantos gramas de sorvete um comeu 
a mais do que o outro? 
A) 25 gramas
B) 30 gramas
C) 40 gramas
D) 50 gramas

08 
Em um canil há cães das raças pug e bulldog francês, sendo o número de pugs igual à metade do número de bulldogs 
franceses. Se o número de pugs for aumentado em 20%, o total de cães aumentará em 15 unidades. Considerando essas 
informações, conclui-se que o número total de cães nesse canil está compreendido entre: 
A) 175 e 200
B) 201 e 220
C) 221 e 250
D) 251 e 300

09 
Para alimentar um exército com 240 soldados, são necessárias 15 caixas de ração militar, cada uma com 12 sachês de refeição. 
Quantas caixas de ração militar, cada uma contendo 18 sachês de refeição, serão necessárias para alimentar um exército com 
960 soldados? 
A) 30 caixas
B) 40 caixas
C) 50 caixas
D) 60 caixas

10 
Dada a sequência lógica a seguir: 

4.200, 840, ?, 70, 35 
Qual é o elemento faltante nessa sequência? 
A) 168
B) 210
C) 280
D) 420

CONHECIMENTOS GERAIS 

11 
A cultura musical expressa a multiplicidade de um país. No Brasil, são considerados estilos musicais que abrangem 
grande projeção, EXCETO: 
A) Jazz.
B) MPB.
C) Samba.
D) Sertanejo.
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12 
“O Banco Central (BC) informou que aprovou a criação de um ‘mecanismo especial de devolução’ do PIX – sistema de 
transferências em tempo real da instituição que funciona em tempo integral. De acordo com o BC, esse novo sistema 
entra em operação em 16 de novembro, quando o PIX completará um ano. A criação do mecanismo padroniza as regras 
e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos em que exista fundada suspeita de fraude ou nas 
situações em que se verifique falha operacional nos sistemas das instituições envolvidas na transação.” 

(O Globo. Em: 08/06/2021.) 

Em relação ao PIX, analise as afirmativas a seguir. 
I. Pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.
II. É considerado o pagamento instantâneo do brasileiro.
III. Promove a inclusão financeira.
Está correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.

13 
Em relação à xenofobia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Refere-se à exclusão social de outra pessoa por causa de sua origem. 
(     ) Trata-se de aversão ao ser humano que realiza a troca de sexo e o nome. 
(     ) É um tipo de preconceito decorrente da hostilidade, repúdio ou ódio aos estrangeiros. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F.
B) V, F, V.
C) V, V, F
D) V, V, V.

14 
“A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que apenas o presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), tenha acesso aos dados do deputado Ricardo 
Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara. Segundo a decisão, acesso a outros senadores membros da comissão só 
deverá ser concedido ‘mediante requerimento formal e com motivação idônea’.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/politica/cpi-da-covid/noticia/2021/08/28/carmen-lucia-determina-que-cpi-da-covid-mantenha-sigilo-sobre-
dados-de-ricardo-barros.ghtml. Acesso em: 29/08/2021.) 

Podemos afirmar que a Comissão Parlamentar de Inquérito é conduzida pelo poder: 
A) Militar.
B) Judiciário.
C) Executivo.
D) Legislativo.

15 
“Venezuelanos que emigram para o Brasil passam fome e vivem nas ruas em Roraima. Com acesso escasso à alimentação, 
higiene pessoal e sem local adequado para dormir, venezuelanos que esperam por regularização no Brasil ficam o dia nas 
ruas de Pacaraima, cidade na fronteira, à própria sorte. Famílias inteiras passam a noite em papelões, se protegem da 
chuva em calçadas e comem, por dias seguidos, apenas pão com mortadela, enquanto a água potável também é limitada.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/08/29/nao-temos-um-real-sequer-temos-fome-venezuelanos-que-tentam-vida-melhor-
no-brasil-sofrem-para-encontrar-o-que-comer.ghtml. Acesso em: 29/08/2021.) 

A Venezuela, um dos palcos principais de tensões políticas, se localiza na: 
A) África.
B) América do Sul.
C) América Central.
D) América do Norte.
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16 
“Os brasileiros estão pagando cada vez mais para encher o tanque do carro. Em algumas cidades do país, o preço do litro 
da gasolina já passa dos R$ 7 – e se transformou num dos vilões da inflação deste ano, responsável por afetar duramente 
o orçamento das famílias brasileiras.”

(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/08/26/gasolina-a-r-7-o-litro-por-que-o-preco-dos-combustiveis-esta-subindo-e-quem-
sao-os-culpados-por-isso.ghtml. Acesso em: 29/08/2021.) 

Sobre a composição do preço da gasolina, analise as afirmativas a seguir. 
I. É elaborado pelo preço exercido pela Petrobras nas refinarias.
II. Apresenta incidência de tributos federais.
III. O valor do dólar influencia significativamente no valor da gasolina.
Está correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.

17 
“A sigla G-8 corresponde ao grupo dos 8 países mais ricos e influentes do mundo. Explicitamente, a função do G-8 é a de 
decidir qual ou quais caminhos o mundo deve seguir, pois esses países possuem economias consolidadas e suas forças 
políticas exercem grande influência nas instituições e organizações mundiais como ONU, FMI e OMC.” 

(Fonte: Brasil Escola. O maior portal de educação do Brasil.) 

Fazem parte do G-8, EXCETO: 
A) Canadá.
B) Cingapura.
C) Alemanha.
D) Estados Unidos.

18 
“Maria, Jaqueline, Vânia, Regina. Em várias regiões do Brasil, essas mulheres têm em comum uma realidade que voltou 
de um passado recente: a fome sobre a mesa. Banida do mapa brasileiro, em 2013, ela retorna com mais força na 
pandemia. Em Cuiabá, no Centro-Oeste, uma longa fila de pessoas que raspam ossos doados por um açougue chocou o 
país. Tem as histórias como a de Maria, que, duas vezes por semana, caminha 4 Km para buscar os restos de carne das 
entranhas de costelas para alimentar a família. No litoral do Ceará, Vânia cozinha o pouco que recolhe em sinais de 
trânsito para fazer o almoço sob uma tenda plástica onde passou a viver desde que perdeu o trabalho e a casa.” 

(Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/direitos-humanos/pratos-da-fome-no-brasil-sao-feitos-de-carcacas-de-peixe-sobra-de-gordura-
legumes-descartados-25175671?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo. Acesso em: 29/08/2021.) 

São consideradas consequências da fome, EXCETO: 
A) Anemia.
B) Raquitismo.
C) Exclusão tecnológica.
D) Diminuição do sistema imunológico.

19 
“Em meio a 14,8 milhões de brasileiros desempregados – a maior marca desde o início da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) do IBGE em 2012 – há setores que estão contratando e vivem uma realidade completamente 
diferente da que predomina no país. Na construção civil, faltam pedreiros, azulejistas e outros trabalhadores para 
preencher vagas em funções básicas. No campo, ocorre um verdadeiro leilão de salários para admitir vaqueiros e 
operadores de máquinas, por exemplo. E, com o avanço da digitalização das atividades em razão da pandemia, empresas 
de serviços de logística e de tecnologia viraram grandes demandantes de mão de obra.” 

(Disponível em: https://www.terra.com.br/economia/em-meio-a-desemprego-recorde-pais-tem-bolsoes-de-vagas-nao-
ocupadas,e54690a53455f99a1e3120ab5e8ed0f4ae4hogo2.html. Acesso em: 29/08/2021.) 

Compete ao Ministério do Trabalho e Previdência, EXCETO: 
A) Políticas salarias.
B) Segurança e saúde no trabalho.
C) Promoção de relações internacionais.
D) Modernização das relações de trabalho.
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20 
O mundo a cada dia sofre mais com a poluição, que causa problemas de saúde para a humanidade e os seres vivos. 
“Consiste no lançamento de substâncias que afetam a composição do ar. A queima de combustíveis fósseis, por 
exemplo, pode levar ao lançamento de várias substâncias no ar.” Levando em consideração que existem vários tipos 
de poluição, o trecho se refere à poluição: 
A) Sonora.
B) Hídrica.
C) Radioativa.
D) Atmosférica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CONHECIMENTOS DO CARGO 

21 
“O Sistema Nacional de Trânsito é formado por um conjunto de órgãos e entidades normativos, consultivos, coordenadores e 
executivos que trabalham juntos em diversas esferas para garantir o cumprimento da legislação de trânsito no Brasil.” 

(Disponível em: https://www.educamundo.com.br/blog/curso-online-legislacao-transito. Acesso em: 30/06/2021.) 

Considerando o que institui o Código de Trânsito Brasileiro, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que 

os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. 
(     ) Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. 
(     ) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos 

e pedestres que por ela estejam transitando. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V.
B) F, V, F.
C) F, F, V.
D) V, F, F.

22 
Levando em consideração conhecimentos elementares de mecânica de veículos pesados, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Antes de operar qualquer trabalho de manutenção no veículo, deve-se desligar o motor.
B) Deve-se limpar, lubrificar ou proceder ajustes ou reparos com o veículo em funcionamento.
C) É necessário desconectar o cabo negativo da bateria antes de fazer qualquer reparo no sistema elétrico.
D) Com o motor em funcionamento, a luz de aviso deverá permanecer apagada, indicando que a bateria está sendo recarregada.

23 
Assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Deve-se evitar paradas e arrancadas bruscas.
B) Deve-se pisar nos pedais de forma suave e gradativa e não frear bruscamente.
C) Não se deve deslocar a máquina em alta velocidade; no entanto, recomenda-se fazer curvas estando o bloqueio acionado.
D) Em declives, deve-se utilizar a mesma marcha que seria necessária para subir. Não se deve descer em “ponto morto”

ou com a embreagem desacoplada.

24 
Analise, a seguir, as recomendações gerais de segurança. 
I. Manter os estribos, a soleira e os pedais livres de graxa, óleo ou barro.
II. Adicionar pesos além do recomendado para compensar sobrecargas de tração ou sobre o hidráulico.
III. Manter todas as conexões hidráulicas firmemente apertadas.
Está correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e III, apenas.
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25 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, são consideradas infrações de natureza leve, EXCETO: 
A) Parar o veículo na contramão de direção.
B) Parar o veículo na calçada ou faixa de pedestres.
C) Usar luz alta dos faróis em vias com iluminação pública.
D) Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor.

26 

A placa de regulamentação apresentada informa ao condutor do veículo: 
A) Que a via ou a pista sinalizada tem sentido único de circulação.
B) A obrigatoriedade de realizar o movimento indicado: de seguir em frente.
C) A proibição de seguir em frente ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal.
D) A obrigatoriedade de dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar, devendo

para tanto reduzir a velocidade ou parar seu veículo, se necessário.

27 
“Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência se trata de 
infração _______________ e o condutor poderá ter sua suspensão do direito de dirigir por até ____________ meses.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) leve / doze
B) grave / seis
C) média / dez
D) gravíssima / doze

28 
Considerando os comandos e controles da máquina, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Pedal do acelerador.
2. Pedal da embreagem.
3. Pedal do bloqueio do diferencial.
(     ) Tem a função de interromper a transmissão de potência do motor à caixa de câmbio, permitindo uma transmissão

suave de movimento no início do deslocamento. 
(     ) Atua por meio de acionamento mecânico direto sobre a bomba injetora, no sentido de variar a dosagem de combustível 

enviada aos bicos injetores. 
(     ) Nunca utilizá-lo em curvas ou declives. O desgaste do bloqueio ocorre automaticamente, tão logo as duas rodas fiquem 

com aderência normal. 
A sequência está correta em 
A) 2, 1, 3.
B) 1, 2, 3.
C) 3, 2, 1.
D) 1, 3, 2.

29 
São considerados deveres do motorista de veículos pesados, EXCETO: 
A) Usar o cinto de segurança.
B) Reabastecer o veículo com o motor em funcionamento.
C) Manter as placas de identificação do veículo em bom estado de visibilidade e legibilidade.
D) Verificar periodicamente o estado dos pneus, quanto a cortes, furos e, também, a calibragem adequada.
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30 
“O Exame Toxicológico de Larga Janela de Detecção identifica a presença de substâncias psicoativas que se depositam 
nos fios de cabelo ou pelos por um período mínimo de noventa dias, permitindo a avaliação de hábitos de consumo dessas 
substâncias pelo doador.” 

(Disponível em: https://www.diagnosticosdobrasil.com.br/material-tecnico/exame-toxicologico-de-larga-janela-de-deteccao. Acesso em: 
01/07/2021.) 

São consideradas finalidades desse teste, EXCETO: 
A) Renovação de CNH.
B) Primeira Habilitação.
C) Mudança de Categoria.
D) Identificação do uso de antidepressivos.
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INSTRUÇÕES 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente e de ponta grossa.
2. Terá a sua prova anulada e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a realização da

prova: retirar-se do recinto da prova sem a devida autorização; for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; utilizar régua de cálculo, livros,
máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos,
gravador, receptor e/ou pagers, e/ou comunicar com outro candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão
digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo que o
desligados.

3. A prova objetiva de múltipla escolha terá a duração de 3 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas
(gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do
afastamento de candidato da sala de aplicação da prova.

4. A fim de garantir a segurança e a integridade do Concurso Público, no dia da aplicação das provas escritas, os candidatos
serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser
realizados, a qualquer tempo durante a aplicação das provas, outros procedimentos de vistoria.

5. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D), sendo
apenas uma resposta correta.

6. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém
o número correto de questões, se corresponde ao cargo a que o candidato está concorrendo, bem como se os dados
constantes na Folha de Respostas (gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja
incompleto, ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.

7. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes,
informações referentes a seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever do candidato estar ciente das
normas contidas neste Edital.

8. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de
Inscrição do candidato ou em qualquer outro meio.

9. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá
retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não
poderá levar o Caderno de Provas. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação a sua Folha de
Respostas (gabarito), devidamente preenchida e assinada.

10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador
da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.consulplan.net,
a partir das 16h do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha (segunda-feira).
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois)
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.
- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos,
com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal,
à Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao
Concurso Público.




