
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Nº 003/2019 

Edital 125/2019 

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  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: As questões de 01 a 15 têm por base o 
trecho do conto O arquivo , de Victor Giudice.  

No fim de um ano de trabalho, joão obteve uma 
redução de quinze por cento em seus vencimentos.  

joão era moço. Aquele era seu primeiro emprego. 
Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um 
dos poucos contemplados. Afinal, esforçara -se. Não 
tivera uma só falta ou atraso. Limitou -se a sorri r , a 
agradecer ao chefe.  

No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais  
distante do centro da cidade. Com o salário reduzido, 
podia pagar um aluguel menor.  

Passou ___ tomar duas conduções para chegar 
ao trabalho. No entanto, estava satisfeito. Acordava 
mais cedo, e isto parecia aumentar -lhe a disposição. 

Dois anos mais tarde,  veio outra recompensa.  
O chefe chamou-o e lhe comunicou o segundo 

corte salarial.  
Desta vez, a empresa atravessava um período 

excelente. A redução foi um pouco maior: dezessete 
por cento.  

Novos sorrisos, novos agradecimentos, nova mu-
dança. 

Agora joão acordava ___  cinco da manhã. Espe-
rava três conduções. Em compensação, comia me-
nos. Ficou mais esbelto. Sua pele tornou -se menos 
rosada. O contentamento aumentou.  

Prosseguiu a luta.  
Porém, nos quatro anos seguintes, nada de ex-

traordinário aconteceu.  
joão preocupava-se. Perdia o sono, envenenado 

em intrigas de colegas invejosos. Odiava -os. Tortura-
va-se com a incompreensão do chefe. Mas não desi s-
tia. Passou a trabalhar mais duas horas diárias.  

Uma tarde, quase ao fim do expediente, foi ch a-
mado ao escritório principal. 

Respirou descompassado.  
— Seu joão. Nossa firma tem uma grande dívida 

com o senhor.  
joão baixou a cabeça em sinal de modéstia.  
— Sabemos de todos os seus esforços. É nosso 

desejo dar-lhe uma prova substancial  de nosso re-
conhecimento. 

O coração parava. 
— Além de uma redução de dezesseis por cento 

em seu ordenado, resolvemos, na reunião de ontem, 
rebaixá-lo de posto.  

A revelação deslumbrou-o. Todos sorriam.  
— De hoje em diante, o senhor passará a auxil iar 

de contabil idade, com menos cinco dias de férias. 
Contente? 

Radiante, joão gaguejou alguma coisa inintelig í-
vel, cumprimentou ___ diretoria, voltou ao trabalho.  

Nesta noite, joão não pensou em nada. Dormiu 
pacífico, no silêncio do subúrbio.  

Mais uma vez, mudou-se. Finalmente, deixara de 
jantar. O almoço reduzira-se a um sanduíche. Ema-
grecia, sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia ne-
cessidade de muita roupa. Eliminara certas despesas 
inúteis, lavadeira, pensão.  

Chegava em casa às onze da noite, levantava -se 
às três da madrugada. Esfarelava-se num trem e dois 
ônibus para garantir meia hora de antecedência. A 
vida foi passando, com novos prêmios.  

Aos sessenta anos, o ordenado equivalia a dois 
por cento do inicial. O organismo acomodara -se ___ 
fome. Uma vez ou outra, saboreava alguma raiz das 
estradas. Dormia apenas quinze minutos. Não tinha 
mais problemas de moradia ou vestimenta. Vivia nos 
campos, entre árvores refrescantes, cobria -se com os 
farrapos de um lençol adquirido há muito tempo.  

(GIUDICE, Victor .  O arquivo.  In:  MORICORI, Í talo. Os cem 
melhores contos brasi lei ros  do século. Rio de Janei ro: Objet i -
va, 2001.  P 382-383)  

01. Conforme foi construído, o texto cria uma relação 
irônica entre o comportamento satisfatório do 
personagem principal e o modo como ele é re-
compensado pela empresa. Assinale a alternativa 
que apresenta essa oposição.  

(A) joão era moço. / Aquele era seu primeiro 
emprego. 

(B) Passou a trabalhar mais duas horas diárias. / 
resolvemos, na reunião de ontem, rebaixá -lo 
de posto.  

(C) Prosseguiu a luta. / joão preocupava-se. 
(D) Mais uma vez, mudou-se. / Finalmente, dei-

xara de jantar.  

02. O substantivo próprio ―joão‖, do modo como foi 
ortografado no texto,  

(A) implica em simples erro, não havendo rela-
ção de significado com as ideias expostas no 
texto. 

(B) evidencia o grande reconhecimento l i teral 
que este personagem obteve ao longo da 
história.  

(C) generaliza o personagem, igualando-o aos 
demais objetos materiais da empresa.  

(D) segue adequadamente a norma gramatical  
que não permite letra maiúscula no início de 
substantivo próprio.  

03. Em ―... e isto parecia aumentar -lhe a disposição‖,  
o pronome demonstrativo ―isto‖ faz referência a:  

(A) Acordava mais cedo.  
(B) duas conduções para chegar ao trabalho.  
(C) Com o salário reduzido.  
(D) podia pagar um aluguel menor.  

04. No final do último parágrafo, caso seja reescrita a 
expressão ―muito tempo‖ para ―muitos anos‖, a 
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forma verbal ―há‖, de acordo com as normas de 
concordância, 

(A) não sofrerá alteração.  
(B) passará para ―haviam‖.  
(C) poderia ser substituída por ―fazem‖.  
(D) deverá ser corr igida para ―hão‖.  

05.  A forma verbal destacada em ―Finalmente, deixa-
ra de jantar‖ pode ser substituída, conservando -
se o tempo e modo verbal, pela forma composta:  

(A) tem deixado. 
(B) tenha deixado. 
(C) t inha deixado.  
(D) teria deixado.  

06. Caso seja introduzido o advérbio ―não‖  imediata-
mente após a palavra ―almoço‖ em ―O almoço re-
duzira-se a um sanduíche‖, estará correta a rees-
crita: 

(A) O almoço não reduzira-se a um sanduíche.  
(B) O almoço não reduzir-se-á a um sanduíche.  
(C) O almoço não se reduzira a um sanduíche.  
(D) O almoço se não reduzirá-se a um sanduí-

che. 

07. Frases interrogativas são aquelas que ocorrem 
quando uma pergunta é feita pelo emissor da 
mensagem. Assim, ao longo do texto, a quantida-
de de frases interrogativas diretas existentes é 
igual a: 

(A) uma. 
(B) duas. 
(C) três. 
(D) quatro.  

08. Em ―A revelação deslumbrou-o‖,  o termo destaca-
do classifica-se, morfologicamente, como:  

(A) Artigo. 
(B) Pronome. 
(C) Preposição.  
(D) Numeral.  

09.  Marque a alternativa em que a reescrita do tre-
cho ―Limitou-se a sorrir,  a agradecer ao chefe‖ 
mantém a correção gramatical.  

(A) Limitou-se a sorrir,  a agradecê-lo. 
(B) Limitou-se a sorrir,  a agradecer-lhe. 
(C) Limitou-se à sorrir,  à agradecer ao chefe.  
(D) Se limitou a sorri r, a agradecer à ele.  

10. Em uso corrente na língua portuguesa, a palavra 
―substancial‖, em destaque no texto, tem como 
antônima: 

(A) insignificante. 
(B) imensa. 
(C) avultada. 

(D) portentosa.  

11. Analise as orações a seguir:  

I. No entanto , estava satisfeito.  

II. Mas não desistia.  

III. Porém ,  nos quatro anos seguintes, nada de ex-
traordinário aconteceu.  

Sobre as conjunções destacadas, é correto afi r-
mar que 

(A) todas são aditivas.  
(B) todas são subordinadas.  
(C) todas são adversativas.  
(D) todas são conclusivas.  

12. Pertence a mesma classe gramatical do vocábulo 
em destaque em ―a empresa atravessava um pe-
ríodo excelente‖:  

(A) Com o salário  reduzido...  
(B) Novos  sorrisos...  
(C) Sabemos de todos os seus esforços .  
(D) Prosseguiu  a luta.  

13. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta sentido figurado.  

(A) No fim de um ano de trabalho, joão obteve 
uma redução de quinze por cento em seus 
vencimentos. 

(B) Aquele era seu primeiro emprego.  
(C) Esfarelava-se num trem e dois ônibus para 

garantir meia hora de antecedência.  
(D) joão baixou a cabeça em sinal de modéstia.  

14. Marque a reescrita adequada quanto à vírgula.  

(A) Perdia, o sono, envenenado, em, intrigas de 
colegas invejosos. 

(B) Nossa firma tem, uma grande dívida com o 
senhor.  

(C) o senhor passará, a auxil iar de contabil idade 
com menos cinco dias, de férias.  

(D) No dia seguinte mudou-se para um quarto 
mais distante do centro da cidade.  

15. Assinale a alternativa que completa corretamente, 
e na sequência, as lacunas deixadas no texto.  

(A) a... às... a. .. à. 
(B) à... às... à... à.  
(C) à... as... à... a.  
(D) a... as... a... a.  

MATEMÁTICA 

16. Sabendo-se que meio pacote de arroz pesa 250 
g, é correto afirmar que 8 pacotes pesaram, jun-
tos,  
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(A) 2 kg. 
(B) 20 kg. 
(C) 4 kg. 
(D) 8 kg. 

17. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa 
correta.  

I. 2h16 correspondem a 8.160 segundos.  

II. 1/2 l i tro é igual a 500 cl.  

III. 7 km possui 700 dm. 

(A) I e II.  
(B) II e III.  
(C) I e III.  
(D) I. 

18. A partir da multipl icação de um número por 7, 
Mário obteve um novo valor. A partir desse valor, 
Mario subtraiu 22, o que resultou em 111. Portan-
to, é possível concluir que o número inicial do 
processo descrito é equivalente a:  

(A) 19. 
(B) 133. 
(C) 21. 
(D) 13. 

19. Em uma rede de supermercados, para cada R$ 
12,00 em compras à vista, o cliente recebe um 
desconto de R$ 0,17. Sabendo-se que um cliente 
recebeu R$ 2,21 de desconto, o valor pago foi de 

(A) R$ 156,00.  
(B) R$ 148,45.  
(C) R$ 159,92.  
(D) R$ 153,79.  

20. Pedro, João, Tiago e Judas moram juntos e div i-
dem em partes iguais a despesa total do mês. No 
mês de abril, Judas ficou desempregado e a des-
pesa total daquele mês foi dividida em partes 
iguais para apenas três deles. Assim, se comp a-
rada a despesa individual de Pedro no mês de 
abril com a de um mês comum, é possível obse r-
va uma diferença de aproximadamente:  

(A) 1/3. 
(B) 1/4. 
(C) 1/12. 
(D) 5/4. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

21. Em 31 de outubro de 2017, igrejas protestantes 
em todo o mundo comemoraram os 500 anos da 
Reforma Protestante. Esse dia ficou conhecido 
como aquele em que o monge alemão 
__________ teria pregado suas 95 teses na porta 
do castelo da cidade alemã de Wittenberg. Ass i-

nale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

(A) Martin Luther King.  
(B) Martinho Lutero.  
(C) Santo Agostinho.  
(D) Johannes Gutenberg.  

22. A Food and Drugs Administration, agência que 
regula alimentos e medicamentos nos EUA, apro-
vou em 2017 o primeiro sensor para comprimidos 
que sinaliza quando ele foi tomado, chamado po-
pularmente de comprimido digital. Este é o pr i-
meiro passo dos medicamentos smart , que real i-
zam troca de informações por meio do 
smartphone. Inicialmente esse sensor foi criado 
especialmente para o tratamento de  

(A) Esquizofrenia e Parkinson.  
(B) Transtorno de bipolaridade e Parkinson.  
(C) Esquizofrenia e transtorno de bipolaridade.  
(D) Diabetes e hipertensão.  

23. A Copa Libertadores da América de 2017, oficial-
mente CONMEBOL Libertadores Bridgestone 
2017, por questões de patrocínio, foi a 58ª edição 
da competição de futebol realizada anualmente 
pela Confederação Sul -Americana de Futebol  
(CONMEBOL). Nesse ano o time brasileiro Grê-
mio sagrou-se vencendo 

(A) o Lanús da Argentina.  
(B) o Corinthians do Brasil.  
(C) o Sport Boys da Bolívia.  
(D) o Universidad Católica do Chile.  

24. Morreu em 2018 Stephen Hawking, f ísico inglês 
que apesar de paralisado por uma doença deg e-
nerativa, se tornou celebridade por produzir a l-
gumas teorias fundamentais da física moderna. A 
doença que o tornou paralisado é  

(A) Esclerose Múltipla Bilateral.  
(B) Esclerose Lateral Amiotrófica.  
(C) Mal de Alzheimer.  
(D) Artrite Deformante.  

25. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 
órgão l igado à Procuradoria-Geral da República, 
enviou uma nota técnica ao Congresso Nacional 
na qual classifica como ___________ o decreto 
9.785/2019, editado pelo presidente Jair Bolso-
naro para facil i tar a posse e o porte de armas 
de fogo no país. Assinale a alternativa que com-
pleta corretamente a lacuna. 

(A) imoral. 
(B) inadequado. 
(C) inconstitucional.  
(D) impróprio.  

CONHECIMENTO DE TARUMÃ 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/jair-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/jair-bolsonaro/
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26. ―Começou sua carreira política se elegendo Vere-
ador pelo então Distrito de Assis, Tarumã. No 
processo de emancipação de Tarumã como mun i-
cípio, foi um dos principais nomes da  causa. Pri-
meiro Prefeito eleito seguiu o duro caminho de 
construir uma cidade do zero‖ (Fonte : taru-
ma.sp.gov.br). O texto refere -se a 

(A) Fernandes Baratela.  
(B) Oscar Gozzi.  
(C) Everson Luís de Camargo. 
(D) José Adilson Percil iano.  

27. Das alternativas que se seguem, assina le aquela 
que apresenta uma estrofe que se repete, refrão, 
ao longo do Hino de Tarumã.  

(A) Tarumã és Tarumã / Cidade de união bata-
lhadora / Terra produtiva inovadora.  

(B) Ao som de instrumentos / E a banda com seu 
encanto / Vila Lex sempre lutando / Adquiriu 
vontade de vencer / E venceu.  

(C) Tarumã é terra de lutadores / Em nossa Pá-
tria está entre vencedores / Verdadeiros qu i-
nhões de encantos / Seu verde se perde nos 
campos. 

(D) Povos unindo gerações / Remanso entre co-
rações / Cidade de união acolhedora / Just i-
ça e amizade vencedora.  

28. O simbolismo das cores na bandeira de Tarumã é 
o mesmo do brasão municipal, observando-se que 
a cor prata do brasão corresponde, da bandeira, 
ao 

(A) preto.  
(B) branco. 
(C) verde. 
(D) vermelho. 

29. As  habitações do início da história de Tarumã 
eram construídas de maneira precária e denomi-
nadas: 

(A) Taperas.  
(B) Currais.  
(C) Malocas. 
(D) Ranchos. 

30. Analise o trecho: ―A parti r desse momento a Vila 
inicia um progresso passando não só a receber 
novos moradores como também a primeira Igreja 
e a primeira escola, tudo sob os cuidados de Gi l-
berto Lex‖. O momento histórico de que trata o 
texto é:  

(A) chegada do primeiro dentista e da primeira 
costureira, em 1925.  

(B) a concessão do título de Distrito, 1927.  
(C) instalação da farmácia de propriedade de 

Gilberto Lex, em 1924.  

(D) surgimento da primeira Banda de Música, 
1928. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 
considera-se trânsito a ut i l ização de vias por,  

(A) apenas pessoas e veículos.  
(B) apenas veículos. 
(C) pessoas, veículos e animais.  
(D) apenas veículos e animais.  

32. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes 
ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade 
em suas ações à defesa da vida, nela incluída  

(A) a preservação da saúde e do meio-ambiente.  
(B) a preservação das vias urbanas.  
(C) a preservação das vias rurais.  
(D) a preservação do ser humano e dos animais.  

33. Analise os itens que se seguem e marque a alte r-
nativa correta.  

I. Verificar a existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso obriga-
tório.  

II. Assegurar-se da existência de combustível sufic i-
ente para chegar ao local de destino.  

III. Verificar a existência de dinheiro suficiente para o 
pagamento de pedágios ao longo do trajeto.  

Segundo o Código Brasi leiro de Trânsito, antes 
de colocar o veículo em circulação nas vias públ i-
cas, o condutor deverá observar o que foi descrito  

(A) apenas no item I.  
(B) apenas no item II.  
(C) nos itens I e II.  
(D) em todos os itens.  

34. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas 
à circulação deve obedecer às regras impostas 
pela legislação brasileira. Sobre o assunto, é co r-
reto afirmar que 

(A) a circulação de veículos far-se-á pelo lado 
direito da via, não se admitindo exceções.  

(B) quando veículos, transitando por fluxos que 
se cruzem, se aproximarem de local não s i-
nalizado, terá preferência de passagem 
aquele que estiver com maior velocidade.  

(C) o trânsito de veículos sobre passeios, calça-
das e nos acostamentos,  em hipótese algu-
ma, será permitido.  

(D) os veículos precedidos de batedores terão 
prioridade de passagem, respeitadas as de-
mais normas de circulação.  
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35. Em relação aos sinais de trânsito, marque a a l-
ternativa que apresenta a correta ordem de pre-
valência. 

(A) As ordens do agente de trânsito sobre as 
normas de circulação e outros sinais.  

(B) Qualquer sinalização sobre as indicações do 
semáforo.  

(C) Todas as normas de trânsito sobre as indica-
ções dos sinais.  

(D) O bom senso e a interpretação do condutor 
sobre a legislação de trânsito.  

36. Três condutores realizaram as seguintes afirm a-
ções sobre a obrigatoriedade de expedição de 
novo Certif icado de Registro de Veículo:  

Condutor A: Deve ser solicitado um novo certif i -
cado de registro do veículo quando for transferida 
a propriedade deste.  

Condutor B: Caso o proprietário do veículo mudar 
de município de domicíl io ou residência, é pres-
cindível um novo certif icado de registro do veíc u-
lo. 

Condutor C: A alteração de qualquer característ i-
ca física do veículo torna necessária a emissão 
de um novo certif icado de registro do veículo.  

Diante das afirmativas, estão corretos, de acordo 
com a Lei 9.503, os condutores 

(A) A e B. 
(B) B e C. 
(C) A e C. 
(D) A, B, C.  

37. Todo condutor, ao perceber que outro que o se-
gue tem o propósito de ul trapassá-lo, deverá:  

(A) aproximar-se ao máximo, se estiver condu-
zindo um veículo lento, do veículo da frente 
a fim de evitar que outros condutores inte r-
calem entre eles.  

(B) se estiver circulando pela faixa da esquerda, 
deslocar-se para a faixa da direita, sem ace-
lerar a marcha.  

(C) se estiver circulando pela faixa da esquerda, 
manter-se nesta e forçar que o condutor rea-
l ize a ultrapassagem pela direita.  

(D) Deverá aumentar a velocidade objetivando 
não obstruir a passagem do veículo que o 
segue. 

38. Assinale a alternativa correta.  

(A) Nas interseções e suas proximidades, o con-
dutor poderá efetuar ultrapassagens.  

(B) O condutor que for ingressar numa via, pro-
cedente de um lote l indeiro a essa via, esta-

rá isento de dar preferência aos veículos e 
pedestres que por ela estejam transi tando. 

(C) Durante a manobra de mudança de direção, 
o condutor não deverá ceder passagem aos 
pedestres e cicl istas, aos veículos que tra n-
sitem em sentido contrário pela pista da via 
da qual vai sair, independentemente das 
normas de preferência de passagem.  

(D) Antes de entrar à direita ou à esquerda, em 
outra via ou em lotes l indeiros, o condutor 
deverá, ao sair da via pelo lado direito, apro-
ximar-se o máximo possível do bordo direito 
da pista e executar sua manobra no menor 
espaço possível.  

39. Sobre o uso de luzes em veículo, marque a alter-
nativa correta.  

(A) O condutor manterá acesos os faróis do ve í-
culo, uti l izando luz baixa, somente durante à 
noite. 

(B) Nas vias não i luminadas, é facultado ao con-
dutor usar luz alta, inclusive ao cruzar com 
outro veículo ou ao segui -lo. 

(C) O condutor uti l izará o pisca-alerta em imobi-
l izações ou situações de emergência ou 
quando a regulamentação da via assim o de-
terminar.  

(D) Diante de chuva forte, neblina ou cerração, o 
condutor fica dispensando de l igar qualquer 
tipo de luz do veículo, seja luzes de posição, 
luz baixa ou alta.  

Instrução: As questões de 40 a 42 versam sobre as 
infrações de trânsito  previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro. Para cada uma delas, assinale a al ternat i-
va correta em relação ao tipo de infração, a penal i-
dade e a medida administrativa, respectivamente. 

40. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clín i-
co, perícia ou outro procedimento que permita 
certif icar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:  

(A) Infração : gravíssima. Penalidade : multa 
(dez vezes) e suspensão do direito de dirigir 
por 12 (doze) meses. Medida administrati-
va: Recolhimento do documento de habil i t a-
ção e retenção do veículo, observado o di s-
posto no § 4º do art. 270.  

(B) Infração : grave. Penalidade : multa (dez ve-
zes) e suspensão do direito de dirigir por 12 
(doze) meses. Medida administrativa :  reco-
lhimento do documento de habil i tação e re-
tenção do veículo, observado o disposto no § 
4º do art. 270.  

(C) Infração : média. Penalidade : multa (cinco 
vezes). Medida administrativa : recolhimento 
do documento de habil i tação e retenção do 
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veículo, observado o disposto no § 4º do art. 
270. 

(D) Infração : leve. Penalidade : suspensão do 
direito de dirigir por 12 (doze) meses. Medi-
da administrativa : cancelamento do docu-
mento de habil i tação e retenção do veículo, 
observado o disposto no § 4º do art. 270.  

41. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na 
via pública, salvo nos casos de impedimento ab-
soluto de sua remoção e em que o veículo esteja 
devidamente sinalizado em pista de rolamento de 
rodovias e vias de trânsito rápido:  

(A) Infração : gravíssima. Penalidade : multa e 
suspensão do direito de dirigir . Medida ad-
ministrativa : remoção do veículo.  

(B) Infração : leve. Penalidade : multa. Medida 
administrativa :  apreensão do veículo.  

(C) Infração : grave. Penalidade : multa. Medida 
administrativa :  remoção do veículo.  

(D) Infração : média. Penalidade : multa e sus-
pensão do direito de dir igir . Medida admi-
nistrativa : apreensão do veículo. 

42. Transitar com o veículo na faixa ou pista da dire i-
ta, regulamentada como de circulação exclusiva 
para determinado tipo de veículo, exceto para 
acesso a imóveis l indeiros ou conversões à dire i-
ta: 

(A) Infração : gravíssima. Penalidade : multa e 
suspensão do direito de dirigir. Medida ad-
ministrativa : remoção do veículo.  

(B) Infração : grave. Penalidade : multa (dez ve-
zes) e apreensão da CNH. Medida adminis-
trativa : apreensão do veículo.  

(C) Infração : média. Penalidade : multa (cinco 
vezes). Medida administrativa : encaminha-
mento do condutor para exame toxicológico. 

(D) Infração : leve. Penalidade : multa. Medida 
administrativa :  não há.  

43. Em caso de acidentes com vítimas presas nas 
ferragens ou qualquer perigo identif icado como 
fogo, fumaça, faíscas, vazamento de substâncias, 
gases, líquidos, combustíveis, ou ainda locais 
instáveis como ribanceiras, muros caídos, va las 
etc., o serviço mais indicado, bem como seu res-
pectivo número de chamada será:  

(A) Resgate do Corpo de Bombeiros  – 193. 
(B) SAMU –  Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – 199. 
(C) Polícia Mil itar – 190. 
(D) Polícia Civil  – 197. 

44. Alguns fatores diminuem a concentração do con-
dutor e retardam os reflexos. Analise os itens que 
se seguem e assinale a alternativa que indica a l-
guns desses fatores.  

I. Ter participado, recentemente, de discussões 
fortes com familiares, no trabalho, ou por qua l-
quer outro motivo.  

II. Ingerir alimentos muito pesados, que acarretam 
sonolência. 

III. Ficar muito tempo sem dormir, dormir pouco ou 
dormir muito mal.  

(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) I, II e II I.  

Instrução: Observe a imagem a seguir para responder 
às questões 45 e 46.  

 

(Fonte :  <www.f la tout.com.br>) .  

45. A imagem representa:  

(A) o diferencial.  
(B) a caixa de câmbio.  
(C) o virabrequim. 
(D) o motor de arranque.  

46. A principal função do dispositivo apresentado é:  

(A) colocar em funcionamento o motor de com-
bustão do automóvel até que ele tenha con-
dição de funcionar sozinho, ou seja, ter força 
para fazer o carro andar.  

(B) multiplicar a força e/ou velocidade do motor, 
permitindo que o ele forneça às rodas a força 
adequada para o deslocamento do veículo a 
cada nova situação.  

(C) dividir o torque do motor, de modo igual, en-
tre dois semieixos possibil i tando o giro das 
rodas em rotação diferentes.  

(D) converte a força criada por pistões do motor, 
que se movem para cima e para baixo, em 
uma força que gira as rodas do automóvel 
em um movimento circular de modo que o 
carro possa ir para a frente.  
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47. A tabela a seguir apresenta a distância aconse-
lhada para o início da sinalização em caso de 
acidentes. Marque a al ternativa que completa co r-
retamente, e na sequência, as lacunas deixadas.  

Tipo de via  Velocidade 
máxima 
permit ida  

Distância 
para  
iníc io da  
sinal ização  
(pista seca)  

Distância 
para iníc io  
da sinal iza-
ção (chuva,  
nebl ina,  
fumaça, à  
noi te)  

Rodovias  100 km/h    

    

(A) 40 passos longos – 80 passos longos.  
(B) 100 passos longos – 200 passos longos.  
(C) 80 passos longos – 160 passos longos.  
(D) 60 passos longos – 120 passos longos.  

48. As vias urbanas abertas à circulação, de acordo 
com sua uti l ização, classificam-se em: 

(A) via de trânsito rápido, via arterial, via coleto-
ra e via local.  

(B) via de trânsito rápido, via arterial, via coleto-
ra, via local e rodovias.  

(C) via de trânsito rápido, via arterial, via coleto-
ra, via local e estradas.  

(D) via de trânsito moderado, via marginal, via 
receptora e via local.  

49. Analise as alternativas que se seguem e assinale 
a alternativa correta.  

(A) Embora seja previsto l imite de velocidade no 
Código de Trânsito Brasileiro, não existe ne-
nhum dispositivo que determine uma veloc i-
dade mínima de circulação nas vias.  

(B) As crianças com idade inferior a doze anos 
devem ser transportadas nos bancos trase i-
ros, não sendo permitida exceções.  

(C) As provas ou competições desportivas, i n-
clusive seus ensaios, em via aberta à circu-
lação, dispensam prévia permissão da auto-
ridade de trânsito com circunscrição sobre a 
via. 

(D) É obrigatório o uso do cinto de segurança 
para condutor e passageiros em todas as v i-
as do território nacional, salvo em situações 
regulamentadas pelo CONTRAN.  

50. Em relação ao uso correto do cinto de segurança, 
marque a alternativa correta.  

(A) Deve-se ajustar o cinto ao corpo, deixando-
se uma considerável folga.  

(B) A faixa inferior  do cinto deverá ficar abaixo 
do abdome, sobretudo para as gestantes. 

(C) A faixa transversal do cinto deve vir sobre o 
ombro, atravessando o peito e encostada no 
pescoço. 

(D) Caso o passageiro sinta-se desconfortável, é 
aconselhável o uso de presilhas para anular 
os efeitos do cinto de segurança.  

 



 

 

 


