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PSS DE MOTORISTA – 2019 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1) Observe a tira 

 
No primeiro e no segundo quadrinhos, os dois 
pontos de exclamação reforçam a ideia de: 
(A) aflição 
(B) entusiasmo 
(C) alegria 
(D) desinteresse 
(E) tristeza 
 
2 - Assinale a alternativa que complete a frase 
utilizando a grafia correta das palavras: 
 “Sindicato é uma ________________ de 
______________ de uma mesma categoria, cujo   
objetivo é a defesa dos _______________dos 
seus membros. 
(A) asociação – profissionais – interesses 
(B) assossiação – profissionais – intereces 
(C) associação – proficionais – interesses 
(D) associação – profissionais – interesses 
(E) associação – profisionais – intereses 
 
3 - Assinale a alternativa que complete 
corretamente a frase acima: 
“Toda a verdade dos fatos ___________, ainda 
que _________ as revelações”. 
(A) será apurado – doa 
(B) será apurados – doa 
(C) serão apurados – doa 
(D) serão apurada – doam 
(E) será apurada – doam 

 
4 -  Assinale a alternativa em que a frase 
apresenta um adjetivo: 
(A) A necessidade faz a ocasião. 
(B) Todos lutam para ter liberdade. 
(C) A televisão nos mostra o mundo. 

(D) Ele usa um topete escandaloso. 
(E) Gostaria de visitar você. 

 
5 - Leia a frase e assinale a alternativa que 
contém o significado correto da palavra em 
destaque: 
“A população precisa tomar medidas de 
prevenção antes que a Dengue se torne uma 
epidemia”. 
(A) recompensa 
(B) embolso 
(C) flagelo 
(D) favor 
(E) retribuição 
 
6 - Assinale a alternativa em que a frase 
apresenta sentido figurado: 
(A) “Com mil demônios” – praguejou ele, diante 
do acidente fatal. 
(B) Naquele estádio havia quinhentas pessoas. 
(C) Mais de cem milhões de brasileiros choraram. 
(D) Ele foi o quadragésimo colocado. 
(E) Cinco oitavos do prêmio couberam a mim. 

 
 

MATEMÁTICA 
 

 
7 - Um jogo de canetas teve seu preço reajustado 
de R$ 3,20 para R$ 3,60. Qual a taxa percentual 
de aumento? 
(A) 10% 
(B) 12,5% 
(C) 13,5% 
(D) 14% 
(E) 12% 
 
8 - Joana ganhou uma quantia em dinheiro de 
sua mãe, gastou 35% do valor que tinha e ainda 
ficou com R$ 97,50. O valor que Joana ganhou 
de sua mãe é de: 
(A) R$ 135,00 
(B) R$ 170,00 
(C) R$ 150,00 
(D) RS 120,00 
(E) R$ 200,00 
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9 - Uma empresa consegue colocar 420 doces 
dentro de 6 caixas. Quantos doces cabem em 10 
caixas? 
(A) 600 
(B) 660 
(C) 700 
(D) 760 
(E) 750 
 
10 - Num programa de habitação, deveriam ser 
construídas 72.000 casas, mas de cada 18 casas 
previstas foram construídas somente 4. Quantas 
casas deverão ainda ser construídas para 
completar o programa habitacional? 
(A) 22.000 casas. 
(B) 46.000 casas. 
(C) 56.000 casas. 
(D) 50.000 casas. 
(E) 16.000 casas. 
 
11 - Na figura temos a vista superior de uma 
escola e seu muro externo. 

 
 Uma pessoa partiu do ponto A, deu uma volta 
completa em volta do muro, atravessou o 
gramado pela seta até o ponto B e, em seguida, 
deu uma volta completa em torno da escola, 
parando no ponto B. Em todo esse trajeto, 
quantos metros a pessoa andou?  
(A) 200 metros 
(B) 210 metros 
(C) 320 metros 
(D) 330 metros 
(E)340 metros 
 

12 - Calcule o perímetro dos seguintes polígonos: 
Obs: Nos itens b e c considerar os polígonos 
regulares, ou seja, todos os lados iguais. O 
perímetro das figuras abaixo é respectivamente: 
 

  
 

 
(A) 13,16,12,18 
(B) 14,15,12,19 
(C) 14,16,13,19 
(D) 16,16,12,19 
(E) 16,16,15,16 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
13 - A penalidade por transitar em velocidade 
incompatível com a segurança, diante de escolas 
ou onde haja movimentação de pedestre é: 
(A) Apreensão do veículo e multa. 
(B) Multa.  
(C) Retenção do veículo e multa. 
(D) Apreensão do veículo, da CNH e multa. 
(E) Advertência  
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14 - O condutor deve adotar uma postura 
adequada, sendo: 
 
(A) Agressivo e rápido 
(B) Decidido e agressivo. 
(C) Cuidadoso e ligeiro. 
(D) Cuidadoso e atento 
(E) Cuidadoso e ousado. 

 
 

15 - São elementos do sistema de freios: 
(A) Disco de fricção, aditivos e lonas de freio.  
(B) Cabos primários, cabo secundário e travas. 
(C)  Cilindro Mestre, disco e tambor. 
(D) Eixo primário, eixo secundário e trem de 
engrenagens. 
(E) Coroa/pinhão e lonas. 
 

 
16 - Se a luz do manômetro acender no painel, 
você: 
(A) Continua dirigindo até um posto de gasolina. 
(B) Continua dirigindo até achar um mecânico de 
confiança. 
(C) Para onde estiver e olha se o gerador está 
funcionando. 
(D) Para em local seguro e verifica o nível do 
fluído de freios. 
(E) Para o veículo em local seguro e verifica o 
nível do óleo. 

 
17 - A vítima que deverá receber primeiro os 
procedimentos de primeiros socorros, é a que 
estiver: 
(A) Gritando, com muita dor. 
(B) Sangrando muito. 
(C) Respirando com muita dificuldade.   
(D) Xingando, com muitas ameaças. 
(E) Com muitas fraturas. 

 
18 - Os direitos e deveres do cidadão são 
determinados por leis e códigos, como exemplo 
tem-se: 
(A) A Constituição. 
(B) O Código Civil. 
(C) O Código de Trânsito 
(D) Todas as alternativas acima estão corretas.  
(E) Nenhuma das alternativas. 

 

19 - Se o motor do veículo começar a falhar a 
noite, o condutor deve: 
(A) Deixar o veículo como está, com o motor 
ligado. 
(B) Sinalizar, parar à direita da via e ligar o pisca-
alerta.  
(C) Desligar o limpador de para-brisa. 
(D) Desligar o motor e ligar uma das lanternas. 
(E) Acelerar mais, para que o motor não morra. 

 
20 - De acordo com as regras exigidas por lei no 
transporte escolar, todo condutor deve: 
 
I – Ser maior que 18 anos. 
II – Ser habilitado pelo DETRAN na Categoria 
“D”. 
III – Ser maior que 21 anos. 
IV - Estar em dia com o exame toxicológico de 
larga janela de detecção. 
V- Ter cometido infrações nos últimos 12 meses.  
 
É correto afirmar: 
(A) I e II estão corretas. 
(B) I, II, III estão corretas. 
(C) III, IV e V estão corretas. 
(D) IV e V estão corretas. 
(E) II, III e IV estão corretas.  
 


