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CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Motorista – (Natal e Grande Natal) 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 

 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 20 (vinte) questões objetivas. 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (quatro) alternativas (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta.  

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

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 

 Os últimos 3 (três) candidatos deverão entregar a prova juntos. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

  ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma 
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01- (Legislação de Trânsito) Um condutor cometeu uma infração grave, então ele 
perderá? 
a) 7 pontos 
b) 5 pontos 
c) 4 pontos 
d) 3 pontos 
 
02- (Legislação de Trânsito) O tacógrafo é obrigatório em que tipo de veículos? 
a) Veículos Escolares; 
b) Veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares; 
c) Veículos de transporte de carga com peso bruto maior que 4.536 kg; 
d) Todas as opções acima 
 
03- (Legislação de Trânsito) É proibido buzinar, no perímetro urbano, no horário entre: 
a) 22:00 e 6:00 horas 
b) 20:00 e 7:00 horas 
c) 18:00 e 6:00 horas 
d) 18:00 e 22:00 horas 
 
04- (Legislação de Trânsito) Parar por tempo superior ao necessário para embarque e 
desembarque caracteriza: 
a) Parada; 
b) Estacionamento 
c) Ponto de parada 
d) Parada rápida 
 
05- (Legislação de Trânsito) O condutor envolvido em acidente de trânsito, sendo 
considerado culpado, além da punição deverá prestar exames de aptidão física e 
mental, e também o: 
 
a) Exame de direção veicular; 
b) Exame escrito de legislação de trânsito, apenas; 
c) Exame de reflexos; 
d) Curso de reciclagem. 
 
06- (Legislação de Trânsito) A velocidade mínima permitida para trafegar em qualquer 
via é igual a: 
a) 10 Km/h 
b) Metade da velocidade máxima permitida 
c) 150 km/h 
d) O dobro da velocidade máxima permitida 
 
07- (Legislação de Trânsito) A preferência nos cruzamentos sem sinalização é dos 
veículos que: 
a) Vierem pela esquerda do condutor; 
b) Estiverem desenvolvendo maior velocidade; 
c) Vierem pela direita do condutor; 
d) Piscarem os faróis e buzinarem. 
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08- (Legislação de Trânsito) Em local permitido, deve-se estacionar: 
a) A menos de 3 metros das esquinas; 
b) A partir de 10 centímetros das esquinas; 
c) De acordo com o espaço existente; 
d) A mais de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. 
 
09-(Legislação de Trânsito) Nas Vias Arteriais, onde não existir sinalização 
regulamentar, a velocidade máxima será de: 
a) 60 km/h 

b) 40 km/h 

c) 30 km/h 

d) 20 km/h 

 

10-(Direção Defensiva) Você está dirigindo corretamente. Outro motorista faz algo 

errado, podendo provocar um acidente e você também ser envolvido. A atitude correta 

nesse caso é: 

a) Fazer valer seu direito, mesmo com risco de um pequeno acidente; 

b) Ceder seu direito, mesmo estando correto, com o propósito de evitar o acidente; 

c) Ceder a vez e logo à frente “castigar” com uma “fechada” o motorista errado; 

d) Repreender energicamente o motorista infrator. 

11-(Direção Defensiva-autoescolaonline) São tipos de direção defensiva:  
a) Disciplinar e legal 
b) Preventiva e corretiva 
c) Eficiente e utilitária 
d) Segura e insegura 
 
12- (Direção Defensiva) Ao tomar um medicamento que produz um efeito de 
sonolência, você deve: 
a) Tomar outro medicamento estimulante; 
b) Deixar de dirigir nesta condição; 
c) Compensar o efeito tomando café; 
d) Parar a cada dez minutos para descansar. 
 
13- (Direção Defensiva-autoescolaonline) Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um 
cruzamento com sinal luminoso, você observa que a luz amarela está acessa. Neste 
caso, você deve: 
a) Frear bruscamente o veículo; 
b) Observar o tráfego dos veículos e passar; 
c) Diminuir a velocidade e parar o veículo; 
d) Diminuir a velocidade do veículo e passar 
 
14-(Direção Defensiva-autoescolaonline) O condutor que dirige com segurança é 
aquele que: 
a) Circula com velocidade adequada às circunstâncias 
b) Ultrapassa outro veículo pela direita 
c) Circula em baixa velocidade em qualquer situação 
d) Circula sempre pela faixa da direita  
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15- (Direção Defensiva-autoescolaonline) Não é causa da diminuição da aderência do 
veículo: 
a) Óleo na pista; 
b) Excesso de velocidade; 
c) Pista escorregadia; 
d) Pneus em bom estado de conservação.  
 
16- (Rommel (org.). Treinamento em Informática: Word XP. Cuibá: KCM, 2005. 140p) 
O que é e para que serve o Word?  
a) É um editor de tabelas; 
b) É um editor de gráficos; 
c) É um editor de texto; 
d) É um editor de imagens. 
 
17- (Kunze, Rommel (org.). Treinamento em Informática: Excel XP. Cuibá: KCM, 2005. 

132p) Para que usamos o EXCEL? 

a) Editar textos 
b) Editar planilhas e editar imagens 
c) Fazer gráficos 
d) Editar planilhas, realizar cálculos e gráficos 
 
18- (Rommel (org.). Treinamento em Informática: Word XP. Cuibá: KCM, 2005. 140p)  
O processador de textos Word permite o alinhamento dos parágrafos à direita e à 
esquerda simultaneamente através da opção: 
a) Centralizar ou justificar; 
b) Centralizar, apenas 
c) Justificar, apenas 
d) Alinhar na horizontal, apenas 
 
19- (Rommel (org.). Treinamento em Informática: Word XP. Cuibá: KCM, 2005. 140p) 
Enquanto relê um documento preparado no Word, João seleciona todo o texto para 
alterar o tipo da fonte utilizada. No entanto, apaga toda a seleção acidentalmente. Para 
não perder todo o texto ele pode: 
a) Formatar o texto; 
b) Inserir arquivo; 
c) Refazer a ação; 
d) Desfazer a ação. 
 

20- (Informática básica) O que não é possível realizar via e-mail: 
a) enviar a mesma mensagem para mais de um destinatário. 

b) anexar mais de um arquivo em uma mesma mensagem. 

c) enviar uma mensagem para um destinatário oculto. 

d) realizar conferências de vídeo com mais de um usuário. 

 
 
 
 
 
 
 



      

 
 
 

5 

 
 

 
PROCESSO SELETIVO  

 
 
 
 
 

 
Atenção Candidato, 

 

 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 

Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 

OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 

 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para 

a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova 

realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 

correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 

por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais 

etapas.  

 Boa sorte! 

 
 

CAMPO DE RESPOSTAS  
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RESPOSTAS                     

 
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o 

acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização 
para qualquer outro fim. 
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Essa folha poderá ser levada com o candidato 

 


