
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2019 

Edital 019/2019 

PROVA OBJETIVA 

MOTORISTA 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de  decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG: 

 

24-03-2019 - Manhã 
 



Cargo: Motorista Fema – Edital Nº 019/2019 – Tarumã/SP  

 

- 2 - 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 01 a 04.  

 [...] Não é de hoje que a humanidade vem ten-
tando modificar o próprio corpo, como se a evolução 
biológica não tivesse explorado todas as possibil ida-
des. Então o imaginário humano intervém e completa 
o que não foi fei to.  

Desde as unturas e desenhos corporais mais an-
tigos que datam da Pré-história, o ser humano tenta 
recriar um corpo modificado para efei tos psicológicos 
e sociais. Pertence à Pré-história o uso dos primeiros 
piercings com penas de aves e ossos atravessando o 
nariz, lábios e orelhas.  

Escarificações na pele também têm uma longa 
história, principalmente entre os aborígenes do Pac í-
fico. A pergunta relevante é: por que a humanidade 
sempre tentou modificar o corpo numa prova de que 
nunca esteve totalmente satisfeita com o que herdou 
geneticamente? Talvez porque sonhassem com um 
corpo magnificado, mais poderoso e melhor. Todas 
essas modificações, inconscientemente, poderiam 
estar apontando para algo muito longe, no futuro, 
mas que, neste século XXI, já se esboça como poss í-
vel. 

A transição da humanidade para corpos cibo r-
gues. De certa forma, timidamente, já somos um po u-
co ciborgues. Como já se apontou várias vezes, l e-
vamos implantes cirúrgicos dentro do nosso corpo, 
próteses de titânio no lugar de alguns ossos, válvulas 
de carbono, lentes de contato oculares, implantes 
subcutâneos, próteses auditivas, marca -passos etc. 

Atualmente todos dependem de uma prótese mó-
vel chamada celular. Então, já somos meio-humanos 
e um pouco máquinas. Algumas tatuagens parecem 
nos lembrar disso. Tatuagens que i lustram estruturas 
metálicas embaixo da pele e músculos.  

Os piercings antecederam, como ideia, todos os 
implantes que um dia seriam feitos ciru rgicamente. 
Essas considerações sobre um corpo ciborgue disc u-
tidas atualmente nas áreas da Filosofia, da Sociol o-
gia e da arte já possuem, inclusive, seu manifesto. O 
bastante citado “Manifesto Ciborgue”, de Donna J. 
Haraway, cuja primeira publicação já tem mais de 30 
anos. [...]  

(Fonte:  h ttps:/ / f i losof iacienciaevida.com.br/o -corpo-em-
modi f icacao-alem-da-evolucao/)  

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que  

(A) a busca pela alteração do corpo é fato recen-
te que ocorre devido á falha da evolução bio-
lógica. 

(B) os implantes cirúrgicos são precedentes dos 
piercings. 

(C) já somos meio máquinas por necessitarmos 
de tecnologias como se fossem partes de 
nós. 

(D) já somos totalmente ciborgues, pois temos 
partes importantes de nosso corpo feito de 
titânio.  

02. Assinale a alternativa que apresenta, entre parên-
teses, afirmação correta sobre a expressão des-
tacada no trecho do texto.  

(A) “modificar o próprio corpo, como se a evolu-
ção biológica não tivesse explorado todas as 
possibil idades”. (Exprime a ideia de compa-
ração e pode ser substituída por logo que).  

(B) “Desde as unturas e desenhos corporais 
mais antigos que datam da Pré-história”.  
(Exprime ideia de finalidade e pode ser subs-
tituída por e).  

(C) “Todas essas modificações, inconsciente-
mente, poderiam estar apontando para algo 
muito longe, no futuro, mas que, neste sécu-
lo XXI, já se esboça como possível”. (Expr i-
me ideia de oposição e pode ser substituída 
por entretanto).  

(D) “Pertence à Pré-história o uso dos primeiros 
piercings com penas de aves e ossos atra-
vessando o nariz, lábios e orelhas”. (Exp rime 
a ideia de adição e pode ser substituído por 
ou).  

03. Nos trechos a seguir, o pronome pessoal oblíquo 
substitui adequadamente o(s) termo(s) destac a-
do(s) em: 

(A) ... t ivesse explorado todas as possibilida-
des: t ivesse explorado-as. 

(B) ... tentou modificar o corpo ...: tentou modif i-
car-lhe. 

(C) ... levamos implantes cirúrgicos . ..: levamos-
lhes. 

(D) Tatuagens que i lustram estruturas metáli-
cas...: Tatuagens que i lustram-a. 

04. Assinale a alternativa que apresenta um adverbio 
de tempo. 

(A) De certa forma, timidamente, já somos um 
pouco ciborgues. 

(B) Atualmente todos dependem de uma prótese 
móvel chamada celular.  

(C) A pergunta relevante é: por que a humanida-
de sempre tentou modificar o corpo...  

(D) Então, já somos meio-humanos e um pouco 
máquinas. 

05. A regência verbal está de acordo com a norma-
padrão da língua portuguesa em: 

(A) Chegamos em Nova Iorque cedo.  
(B) Professora, posso ir no banheiro?  
(C) Antunes namora Silvia.  
(D) Carlos obedece o pai.  
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Instrução: Leia a tira a seguir e responda às ques-
tões 06 e 07.  

 

 

(fonte:  ht tp: / / turmadamonica.uol .com.br)  

06. O humor na tira consiste no fato de  

(A) o pai de Cascuda gostar mais do porco do 
que do Cascão. 

(B) Cascuda ter apresentado o porco como seu 
namorado. 

(C) Cascão ter desviado para não ser apresenta-
do ao pai de Cascuda. 

(D) o pai ter confundido o porco com o namorado 
da fi lha.  

07. Assinale a alternativa correta.  

(A) O substantivo Cascuda é próprio e abstrato.  
(B) O termo aqui é um advérbio de lugar.  
(C) Nos dois quadrinhos o verbo está no presen-

te do subjuntivo.  
(D) Não há nenhum pronome nos dois quadr i-

nhos. 

08. Assinale a alternativa em que há o emprego da 
forma verbal destacada no pretérito imperfeito do 
indicativo para referir -se a um fato passado habi-
tual ou frequente.  

(A) Dona Maria hesitou  em abrir a porta.  
(B) Talvez, as estranhas criaturas fossem  reais.  
(C) As crianças poderiam brincar  na quadra co-

berta.  
(D) Ângela e Tomás moravam  no mesmo bairro 

há dez anos.  
 

MATEMÁTICA 

Instrução: Em certo concurso, para ser classificado, 
o candidato deveria atingir, no mínimo, 60% de ace r-
tos. A prova era composta de 15 questões de Língua 
Portuguesa, 10 de Matemática e 25 de Conhecimen-
tos Específicos (C.E.), distribuída com pesos disti n-
tos, conforme a tabela a seguir. Nela, também foi  
apresentada a quantidade de acertos de dois cand i-
datos. Analise esta tabela para responder às que s-
tões de 09 a 11.  

 Português Matemática  C.E.  

Total de Questões  15 10 25 

Peso 2 1 3 

Candidato A 6 3 15 

Candidato B 2 2 25 

09. A partir dos dados dispostos na tabela, é correto 
afirmar que a média ponderada dos candidatos A 
e B são, respectivamente,  

(A) 8 e 9,6. 
(B) 10 e 13,5 
(C) 12,7 e 7. 
(D) 7 e 8. 

10. Determine a razão dos pontos alcançados pelo 
Candidato A para o Candidato B, em Conhecimen-
tos Específicos.  

(A) 0,2. 
(B) 0,5. 
(C) 0,6. 
(D) 0,8. 

11. Sobre o desempenho dos Candidatos A e B, é 
correto afirmar que 

(A) ambos foram classificados no referido con-
curso. 

(B) o candidato B foi classifica, mas com apenas 
5% acima do mínimo exigido.  

(C) o candidato A obteve um desempenho de 
exatamente 59%. 

(D) o candidato B obteve um desempenho de 
aproximadamente 70,4%. 

12. Para uma sala quadrada de 4,5 m de lado, Lúcia 
confeccionará um tapete circular de 3 metros de 
diâmetro. Considerando-se pi igual a 3,14, deter-
mine a área que não será coberta por este tapete.  

(A) 7,065 m2.  
(B) 20,25 m2.  
(C) 13,185 m2.  
(D) 8,012 m2.  

13. Após doze meses de atraso, uma dívida no valor 
de R$ 12.660,00 foi quitada. Dado que foi cobra-
do juros simples à taxa de 2,5% ao mês, o valor 
total dessa dívida foi de  
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(A) R$ 16.458,00.  
(B) R$ 18.345,00.  
(C) R$ 13.412,20.  
(D) R$ 17.540,00.  

14. Lisa recebe um salário líquido mensal que co r-
responde a 3/6 do salário líquido mensal de sua 
prima Alice. Todo mês Alice reserva 2/5 de seu 
salário para pagar a prestação de sua casa, re s-
tando ainda R$ 1.758,00. Desse modo, é correto 
afirmar que a diferença entre os salários líquidos 
mensais de Lisa e de Alice é igual a 

(A) R$ 5.860,00.  
(B) R$ 2.930,00.  
(C) R$ 3.420,00.  
(D) R$ 1.522,50.  

15. Durante a construção de uma casa, Rodolfo com-
prou 22 interruptores com 2 e 4 teclas. Sabendo -
se que o total de teclas foi de 58, a quantidade de 
interruptores de 2 e 4 teclas, respectivamente,  
adquiridos por Rodolfo foi  

(A) 15 e 7. 
(B) 10 e 12. 
(C) 13 e 9. 
(D) 6 e 16. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

16. Na ocasião da escolha do hino oficial de Tarumã, 
é correto afi rmar que 

(A) a cidade possuía apenas legislatura própria, 
mas não bandeira.  

(B) a cidade possuía apenas bandeira própria, 
mas não legislatura.  

(C) a cidade possuía bandeira e legislatura pró-
prias. 

(D) a cidade não possuía nem bandeira e nem 
legislatura próprias.  

17. Assinale a alternativa que corresponde à cor pre-
dominante na bandeira de Tarumã.  

(A) Branca. 
(B) Vermelha. 
(C) Azul. 
(D) Preta. 

18. Marque a alternativa que apresenta o nome do 
padroeiro do município de Tarumã.  

(A) São Sebastião.  
(B) Santo André.  
(C) Santo Expedito.  
(D) Santo Antônio.  

19. Dentre as alternativas que se seguem, assinale 
aquela que apresenta a data de fundação de Ta-
rumã. 

(A) 16 de maio de 1930.  
(B) 20 de outubro de 1927.  
(C) 25 de março de 1929.  
(D) 30 de novembro de 1928. 

20. Em 2016, segundo dados oficiais do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o salário 
médio mensal dos trabalhadores formais registra-
do em Tarumã foi de (em salários mínimos)  

(A) 2,6. 
(B) 3. 
(C) 3,8. 
(D) 4,5. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) regulamen-
ta as regras do trânsito brasileiro, nele encon-
tram-se as definições específicas de sinalização 
vertical. Com base nas Placas de Regulamenta-
ção exibidas a seguir, assina le a alternativa cor-
respondente às mesmas.  

 

(A) Proibido virar à direita; Peso bruto total m á-
ximo permitido; Proibido estacionar.  

(B) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito 
da esquerda para direi ta; Peso bruto total 
máximo permitido; Proibido parar e estacio-
nar.  

(C) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito 
da esquerda para direita; Peso máximo pe r-
mitido por eixo; Proibido parar e estacionar.  

(D) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito 
da direita para esquerda; Largura máxima 
permitida; Estacionamento Regulamentado. 

22. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Bras i-
leiro), em seu Artigo 1º que rege sobre o trânsito 
de qualquer natureza nas vias terrestres do terr i-
tório nacional, abertas à circulação, em seu pará-
grafo 1º descreve: “Considera -se trânsito a uti l i-
zação das vias por __________, __________ e 
__________, isolados ou em grupos, conduzidos 
ou não, para fins de circulação, parada, estaci o-
namento e operação de carga ou descarga”. Es-
colha a alternativa que completa as lacunas co r-
retamente.  

(A) pessoas; veículos; animais. 
(B) carros; motos; caminhões.  
(C) pedestres; cicl istas; animais.  
(D) crianças; jovens; adultos.  



Cargo: Motorista Fema – Edital Nº 019/2019 – Tarumã/SP  

 

- 5 - 

23. Em caso de acidente sem vítima, o condutor en-
volvido que deixar de adotar providências para 
remover o veículo do local quando esta medida 
for necessária para assegurar a segurança e a 
fluidez do trânsito, incorrerá em:  

(A) Infração leve e sem pena de multa.  
(B) Infração média e penalidade de multa.  
(C) Infração grave e penalidade de multa.  
(D) Infração gravíssima e penalidade de multa e 

apreensão do veículo.  

24. Primeiros socorros são as providências iniciais a 
serem tomadas em local de acidente. Alguns dos 
principais cuidados são:  

I. Sinalizar o local do acidente.  

II. Fazer perguntas ou ouvir o que a pessoa 

deseja falar para mantê-la consciente. 

III. Identif icar se o acidentado está respirando, 

e, caso o cinto de segurança esteja dificu l-

tando o movimento da respiração, retire -o 

rapidamente e levante a vítima para facil i tar 

a oxigenação até a chegada do socorro mé-

dico. 

IV. Solicitar imediatamente o socorro por meio 

de algum telefone à um dos serviços dispo-

níveis, como Bombeiros, SAMU ou Polícia 

Mil itar, informando os detalhes do acidente.  

Diante dos itens descritos acima, pode -se afirmar 

que: 

(A) I, III e IV estão corretas.  
(B) I, II e IV estão corretas.  
(C) IV está incorreta.  
(D) Todas estão corretas.  

25. Caso a correia dentada de um veículo venha a se 
romper, acarretará um prejuízo enorme ao propr i-
etário do veículo. Um motorista precavido deve 
verificar a mesma a cada 20.000 km, observando 
atentamente se está esticada e se não apresenta 
rachaduras, falta de pedaços de borracha ou emi-
tindo ruídos repetit ivos. Caso não apresente ne-
nhum desses sinais de desgastes, é prudente tr o-
car a mesma a cada:  

(A) 25.000 km. 
(B) 30.000 km. 
(C) 50.000 km. 
(D) 75.000 km. 

26. O Artigo 138º do CTB (Código de Trânsito Bras i-
leiro) determina que o condutor de veículo  desti-
nado à condução de escolares, deve, dentre ou-
tros requisitos, satisfazer:  

(A) idade superior a 21 anos e ser habil i tado na 
categoria B a 2 anos.  

(B) idade superior a 25 anos e ser habil i tado na 
categoria C a 3 anos.  

(C) idade inferior a 40 anos e ser habil i tado na 
categoria D.  

(D) idade superior a 21 anos e ser habil i tado na 
categoria D.  

27. Em alguns casos envolvendo acidente, pode ser 
necessária a remoção da vítima do veículo  e se 
não houver mais pessoas para auxil iar, este pro-
cedimento deverá ser realizado:  

(A) colocando-se por traz da vítima, abraçando-a 
e firmando seu tórax e também sua coluna, 
movimentando-se em marcha ré.  

(B) passar um dos braços da vítima por seu pes-
coço, apoiando-a pela cintura e calmamente 
leva-la para fora do veículo.  

(C) levando-a no colo, com os braços e pernas 
cruzadas para evitar tropeções durante o tr a-
jeto. 

(D) Arrastando-a pelos braços, com o máximo de 
cuidado possível, evitando movimentos brus-
cos. 

28. As Placas de Advertência têm por finalidade ale r-
tar, orientar e adverti r o condutor sobre uma sit u-
ação que ele vai encontrar mais à frente, norma l-
mente em situações em que deva ter mais 
atenção e cuidado. Podem indicar curvas, cruz a-
mento na via, semáforo, etc. Observe as 3 placas 
de advertência a seguir e identif ique a alternativa 
correta que corresponde às mesmas. 

 

(A) Confluência à esquerda; Entroncamento 
oblíquo à esquerda; Estreitamento de pista 
ao centro.  

(B) Confluência à direita; Entroncamento oblíquo 
à direita; Estreitamento de pista ao centro.  

(C) Entroncamento oblíquo à direita; Confluência 
à direita; Ponte estreita.  

(D) Entroncamento oblíquo à esquerda; Con-
fluência à esquerda; Ponte estreita.  

29. Quanto à condução de veículos por motoristas 
profissionais, é vedado dirigir por mais de 5 horas 
e meia ininterruptas veículo de transporte rodov i-
ário coletivo de passageiros ou de transporte ro-
doviário de cargas. Serão observados 30 (trinta) 
minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) 
horas na condução de veículo de transporte de 
carga, sendo facultado o seu fracionamento e o 
do tempo de direção desde que não ul trapassa-
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das 5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício 
da condução. Quanto a condução de veículo ro-
doviário de passageiros, serão observados 30 
(trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) 
horas, sendo facultado o seu fracionamento e o 
do tempo de direção.  
Em situações excepcionais de inobservância just i-
f icada do tempo de direção devidamente registra-
das, é correto afirmar que:  

(A) o tempo de direção poderá ser elevado pelo 
período necessário para que o condutor, o 
veículo e a carga cheguem a um lugar que 
ofereça a segurança e o atendimento de-
mandados, desde que não haja compromet i-
mento da segurança rodoviária.  

(B) o tempo de direção poderá ser elevado por 
mais 15 minutos para que o condutor, o ve í-
culo e a carga cheguem a um lugar seguro 
desde que diminua a velocidade para 60 km 
e com os pisca alertas l igados.  

(C) o condutor deverá estacionar imediatamente 
o veículo em acostamento à margem da ro-
dovia, uti l izando  o triângulo de sinalização 
no local para evitar acidentes.  

(D) o condutor poderá manter a direção do ve í-
culo até o l imite do dobro do tempo permitido 
para condução ininterrupta, desde que o 
mesmo observe ao final da jornada não ape-
nas 30 minutos, mas sim 1 hora de descan-
so. 

30. O sistema de suspensão de automóveis é com-
posto por muitos componentes que são responsá-
veis pela estabil idade do veículo durante sua mo-
vimentação. Ele amortece os impactos 
ocasionados por irregularidades na via, desta 
forma, tornando a condução confortável e segura, 
uma vez que mantém o veículo na altura adequa-
do e devidamente alinhado. No entanto, sobre es-
se sistema, muitos motoristas trazem à cabeça 
apenas os amortecedores e as molas. Apesar de 
existirem vários tipos de sistema de suspensão, 
há componentes comuns entre eles. Identi f ique a 
alternativa em que todos os itens, dentre outros 
componentes, também fazem parte de um sistema 
de suspensão: 

(A) pneu, barra estabil izadora e carburador.  
(B) pneu, barra estabil izadora e pivô.  
(C) barra estabil izadora, pivô e bobina.  
(D) braço oscilante, barra estabil izadora e para -

brisas. 

31. Uma vez registrado um veículo, expedir -se-á o 
CRV (Certif icado de Registro de Veículo) de aco r-
do com os modelos e especificações estabelec i-
dos pelo CONTRAN, contendo as características e 
condições de invulnerabil idade à falsificação e à 

adulteração. Será obrigatória a expedição de um 
novo Certif icado de Registro de Veículo quando:  

 

I. for transferida a propriedade.  
II. o proprietário mudar o Município de domicíl io 

ou residência.  
III. for alterada qualquer característica do veíc u-

lo. 
IV. houver mudança de categoria.  

Com base nos itens expostos, é correto afirmar 
que: 

(A) I, III e IV estão corretos.  
(B) I, III e IV estão incorretos. 
(C) apenas o item II é verdadeiro.  
(D) todos os itens são verdadeiros.  

32. De acordo com o Artigo 238º do CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro), “recusar -se a entregar à au-
toridade de trânsito ou a seus agen tes, mediante 
recibo, documentos de habil i tação, de registro, de 
l icenciamento de veículo e outros exigidos por lei,  
para averiguação de sua autenticidade”, constitui:  

(A) infração média, penalidade de multa e med i-
da administrativa de retenção do veículo pa-
ra regularização.  

(B) infração gravíssima, penalidade de multa e 
medida administrativa de prisão do condutor.  

(C) infração gravíssima, penalidade de multa e 
apreensão do veículo e medida administrat i-
va de remoção do veículo.  

(D) infração leve e penalidade de multa.  

33. Indique qual a primeira atitude a ser realizada 
caso uma pessoa passe por local onde uma vít i-
ma foi atropelada por veículo e está caída no 
meio da rua:  

(A) iniciar imediatamente o atendimento no local.  
(B) tentar descobrir e perseguir o causador do 

atropelamento.  
(C) sinalizar o local para evitar outro acidente.  
(D) soltar cinto, cadarços, pulseiras e sapatos 

casa esteja usando alguns destes.  

34. Assinale a alternativa que corresponde ao nome 
da placa de sinalização de advertência.  

 

(A) Declive acentuado.  
(B) Aclive acentuado.  
(C) Declive moderado.  
(D) Aclive moderado.  
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35. Para habil i tar-se na categoria C, o condutor deve-
rá: 

(A) estar habil i tado no mínimo a um ano na ca-
tegoria B e não ter cometido nenhuma infra-
ção grave ou gravíssima, ou ser reincidente 
de infrações médias, durante os últimos 12 
meses. 

(B) estar habil i tado no mínimo a dois anos na 
categoria B e não ter cometido nenhuma in-
fração gravíssima ou ser reincidente de i n-
frações médias nos últimos 24 meses.  

(C) estar habil i tado na categoria B, independente 
do período, desde que não seja reincidente 
de infrações de qualquer natureza.  

(D) não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima ou ser reincidente de infrações 
médias durante os últimos doze meses.  

36. O motor Diesel é uma máquina que gera combus-
tão pelo aumento da temperatura provocada pela 
compressão do ar, que transforma energia térm i-
ca em energia mecânica. Durante seu funciona-
mento apresenta 4 fases, são estas:  

(A) fusão, vaporização, l iquefação e solidifica-
ção.  

(B) admissão, condensação, evaporação e dilu i-
ção. 

(C) alimentação, lubrif icação, explosão e impu l-
são. 

(D) admissão, compressão, combustão e escape.  

37. Analise o texto referente ao Artigo 131º do CTB 
(Código de Trânsito Brasileiro) e escolha a alte r-
nativa que completa corretamente as lacunas do 
mesmo: “O __________ de Licenciamento Anual 
será expedido ao veículo l icenciado, vinculado ao 
Certif icado de Registro, no modelo e especific a-
ções estabelecidos pelo __________”.  

(A) Registro/DETRAN. 
(B) Formulário/DENATRAN.  
(C) Certif icado/CONTRAN.  
(D) Registro/CIRETRAN.  

38. Os veículos classificam-se quanto a tração (au-
tomotor, reboque ou semi-reboque, etc.), quanto 
a espécie (de passageiros, de carga ou misto) e 
quanto a categoria. De acordo com o Artigo 96º 
que determina sobre os critérios de classificação, 
indique a alternativa que corresponde a quais os 
tipos de categorias existentes.  

(A) Particular; de aprendizagem.  
(B) Oficial; de representação diplomática, de re-

partições consulares de carreira ou organis-
mos internacionais acreditados junto ao Go-
verno brasileiro; particular; de aluguel; de 
aprendizagem. 

(C) Oficial; particular; de aprendizagem.  

(D) Particular; de aluguel; de aprendizagem.  

39. A aquaplanagem ocorre quando um veículo, ao 
passar sobre uma camada de água, perde a ade-
rência com o asfalto e desliza, de forma que o 
motorista perca o controle da direção. Este fato 
ocorre com maior frequência em ocasiões de chu-
va. Analise os itens a seguir e escolha a alterna-
tiva que corresponde às atitudes corretas.  

I. Ao menor risco de aquaplanagem, tirar o pé 
do acelerador, não pisar no freio e segurar 
firme o volante.  

II. Em situações de chuva, dirigir abaixo do l i-
mite de velocidade permit ido.  

III. Diminuir a calibragem dos pneus para 60% 
da pressão indicada para aumentar a ade-
rência e acionar o desembaçador traseiro.  

IV. Se houver a possibil idade de acompanhar 
um veículo a frente, fazer  isso com o menor 
espaço possível, para repetir as manobras 
executadas pelo mesmo. 
 

(A) I e II estão corretas.  
(B) Apenas a I está correta.  
(C) Apenas a III está incorreta.  
(D) Todas estão corretas.  

40. As figuras a seguir representam as luzes do pa i-
nel de um veículo. Indique a alternativa que cor-
responde corretamente aos nomes e a sequência 
das mesmas na i lustração.  

 

(A) Luz de nível de combustível; Luz de bateria; 
Luz de pressão do óleo do motor; Luz de fa-
róis. 

(B) Luz de pressão do óleo do motor; Luz de ba-
teria; Luz de nível de combustível; Luz de fa-
rol de neblina.  

(C) Luz de temperatura alta; Luz de bateria; Luz 
de pressão do óleo do motor; Luz de injeção.  

(D) Luz de temperatura alta; Luz de bateria; Luz 
de pressão do óleo do motor; Luz de farol de 
neblina. 

41. O Condutor praticante da direção defensiva deve 
estar o tempo todo atento às circunstâncias que o 
trânsito oferece. Muitas colisões acontecem por 
não conseguir desviar ou parar o veículo em sit u-
ação de emergência. Desta forma, além de fato-
res como visibil idade, estado dos pneus e da pis-
ta, é fundamental ter noção do tempo e da 
distância necessária para manter um percurso 
seguro dentro da velocidade empregada. Com ba-
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se na i lustração a seguir, levando em considera-
ção os indicadores D1, D2, D3 e D4, identif ique a 
alternativa que corresponde aos tipos de distân-
cias. 

 

(A) D1=distância de parada, D2=distância de 
frenagem, D3=distância de seguimento e 
D4=distância de reação.  

(B) D1=distância de seguimento, D2=distância 
de parada, D3=distância de reação e 
D4=distância de frenagem. 

(C) D1=distância de frenagem, D2=distância de 
parada, D3=distância de seguimento e 
D4=distância de reação.  

(D) D1=distância de reação, D2=distância de 
frenagem, D3=distância de parada e 
D4=distância de seguimento.  

42. Em conformidade com o Artigo 167º do CTB (Có-
digo de Trânsito Brasi leiro), deixar o condutor ou 
passageiro de usar cinto de segurança em todas 
as vias do território nacional, salvo em situações 
regulamentadas pelo CONTRAN, constitui:  

(A) infração gravíssima, com penalidade de mu l-
ta e medida administrativa de remoção do 
veículo. 

(B) infração média e com penalidade de multa.  
(C) infração grave, com penalidade de multa e 

medida administrativa de retenção do veículo 
até colocação do cinto pelo infrator.  

(D) infração leve e com penal idade de multa.  

43. A direção hidráulica diminui o esforço do motoris-
ta no momento de efetuar alguma manobra, to r-
nando o volante mais leve e confortável. A muito 
tempo que deixou de ser um item de luxo e está 
cada vez mais presente em automóveis. Alguns 
itens básicos que fazem parte do sistema de dir e-
ção hidráulica são:  

(A) Reservatório de água, correia dentada e p i-
nhão. 

(B) Tubulação de baixa e alta pressão, reserva-
tório de óleo, distribuidor e bobina.  

(C) Bomba hidráulica, reservatório de óleo, p i-
nhão e cremalheira.  

(D) Bomba hidráulica, radiador, carburador e co-
letor.  

44. O Artigo 29º do CTB (Código de Trânsito Brasile i-
ro) determina que nas vias terrestres a circulação 
far-se-á pela direita da via, admitindo-se as exce-

ções devidamente sinalizadas, também sobre a 
distância de segurança lateral e frontal entre ve í-
culos e do bordo da pista. Veículos transitando 
por fluxos que se cruzem em local não sinalizado, 
tem a preferência:  

I. no caso de apenas um fluxo ser proveniente 
de rodovia, aquele que estiver circulando por 
ela; 

II. no caso de rotatória, aquele que estiver circ u-
lando por ela;  

III. nos demais casos, o que vier pela direita do 
condutor;  

Analisando os itens citados, escolha a alternativa 
correta.  

 
(A) I, II e II I estão corretas.  
(B) II e III estão corretas.  
(C) Apenas a II está correta.  
(D) Todas estão incorretas.  

45. O CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) 
estabelece sobre equipamentos obrigatórios dos 
veículos. O registrador instantâneo inalterável de 
velocidade é obrigatório apenas a determinados 
veículos. São eles:  

(A) os veículos destinados a movimentação de 
produtos perigosos.  

(B) os veículos de emergência, de instituições 
públicas e de competições.  

(C) os veículos de transporte e de condução es-
colar, os de uso agrícola, os de transporte 
de passageiros e os de carga.  

(D) os veículos de transporte e de condução es-
colar, os de transporte de passageiros com 
mais de dez lugares e os de carga com peso 
bruto total superior a quatro mil, quinhentos 
e trinta e seis quilogramas.  

46. Segundo as normas estabelecidas pelo Artigo 
143º do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o 
condutor de veículo automotor, habil i tado na c a-
tegor ia “C” poderá conduzir veículo motorizado:  

(A) não abrangido pela categoria A, cujo peso 
bruto total  não exceda a três mil e quinhen-
tos quilogramas e cuja lotação não exceda a 
oito lugares, excluído o do motorista  

(B) uti l izado no transporte de passageiros, cuja 
lotação exceda a oito lugares, excluído o do 
motorista.  

(C) uti l izado em transporte de carga, cujo peso 
bruto total exceda a três mil e quinhentos 
quilogramas. 

(D) de duas ou três rodas, com ou sem carro l a-
teral.  

47. Transitar com o veículo, com suas dimensões ou 
de sua carga superiores aos l imites estabelecidos 
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legalmente ou pela sinalização, sem autorização, 
constitui:  

(A) infração leve e penalidade de multa.  
(B) infração grave, penalidade de multa e reten-

ção do veículo para regularização.  
(C) infração média e apreensão do veículo.  
(D) infração gravíssima, penalidade de multa e 

retenção do veículo para regularização.  

48. Embora os veículos automotores tenham a bateria 
para acumular a energia, o sistema elétrico de-
pende, para alimentar todos os equipamentos de 
bordo, de um dispositivo gerador de energia para 
recarregar a bateria. Essa é a função do alterna-
dor veicular, e como o nome diz, ele gera uma 
corrente elétrica alternada e é l igado junto ao m o-
tor do veículo. São componentes desse equipa-
mento: 

(A) biela, virabrequim, coletor e catalizador.  
(B) rotor, retif icador, polia e escovas.  
(C) coletor, radiador, correia e bronzina.  
(D) bobina, vela, fluído de arrefecimento e past i-

lha. 

49. Diante da placa de advertência a seguir, assinale 
a alternativa correta.  

 

(A) Passagem de pedestres 
(B) Passagem sinalizada de pedestres.  
(C) Passagem sinalizada de escolares.  
(D) Área escolar.  

50. Analise o Artigo 27º do CTB (Código de Trânsito 
Brasileiro) e assinale a alternativa que completa 
corretamente ao texto. “Antes de colocar o veíc u-
lo em circulação nas v ias públicas, o _________ 
deverá verificar a existência e as boas condições 
de funcionamento dos equipamentos de uso 
_________, bem como assegurar-se da existência 
de ___________ suficiente para chegar ao local 
de destino”.  

(A) CIRETRAN; individual; tempo.  
(B) proprietário; estepe; extintor.  
(C) condutor; individual; combustível.  
(D) condutor; obrigatório; combustível.  

 



 

 

 


