
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2022 

Edital 051/2022 

PROVA OBJETIVA 

MOTORISTA 

 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 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 corres-
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  

 

15-05-22 - Tarde 
 



Cargo: Motorista Fema – Edital Nº 051/2022 – Tarumã/SP  

 

- 2 - 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o miniconto Pangloss , de José M. 
Umbelino Filho, para responder às questões de 01 a 
04. 

Frederico se encanta fácil. Voltou da fazenda es-
ses dias e me disse de olhos esbugalhados: José, 
não é incrível? O ovo da galinha é feito do tamanho 
exato do espaço na caixinha! Não sobra nem falta. E 
o lombo do cavalo, criado no formato certo pra sela 
do cavaleiro? A criação é perfeita! Dizia essas coisas 
com tanta maravilha que eu, querendo responder, 
sentia-me como vilão de fi lme antigo. Então só con-
firmava: de fato, meu amigo. Algum arquiteto distraí-
do, algum demiurgo de plantão fez nossos olhos na 
exata medida da nossa i lusão.  

(Fonte: h ttps:/ /www.revistabula.com)  

01. Com base nos sentidos depreendidos do texto, é 
correto afirmar que 

(A) Frederico era uma pessoa extremamente ra-
cional e observadora.  

(B) o narrador concordava com Frederico e tam-
bém se maravilhava com a lógica do mundo.  

(C) o narrador mostrava-se favorável às ideias 
do amigo a fim de não o desiludir.  

(D) Frederico conseguia convencer o amigo de 
seu ponto de vista um tanto inusitado.  

02. Em “Não sobra nem  fal ta”, o termo sublinhado 
tem valor semântico de  

(A) adversidade. 
(B) alternância.  
(C) adição. 
(D) conclusão. 

03. O emprego de dois-pontos imediatamente após a 
expressão “olhos esbugalhados” justif ica -se por 
introduzir  

(A) a fala de uma personagem. 
(B) uma explicação. 
(C) uma enumeração.  
(D) um exemplo. 

04. A palavra “demiurgo”, no contexto em que foi em-
pregada, apresenta como sinônimo 

(A) desavisado. 
(B) louco. 
(C) professor.  
(D) deus. 

05. Avalie os itens que se seguem: 

I. Não vou à qualquer parte.  

II. Pessoas sensíveis têm amor à arte.  

III. O aluno fez uma linda homenagem à professora.  

O emprego do sinal indicativo de crase foi empre-
gado corretamente apenas  no que se apresenta 
em 

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

MATEMÁTICA 

06. Pedro e João foram ao mercado e compraram o 
mesmo produto, pelo mesmo preço. Sabendo -se 
que Pedro compro 3,5 Kg deste produto e pagou 
R$ 43,05, o valor que João pagou por 2,7 Kg foi  
de 

(A) R$ 35,16.  
(B) R$ 38,40.  
(C) R$ 33,21.  
(D) R$ 34,30.  

07. Mario sabe que para construir cada metro quadra-
do de muro precisará de 25 blocos cerâmicos. 
Uma vez que o muro terá uma área 52,8 m 2,  de-
termine a quantidade de blocos necessária para a 
construção deste muro.  

(A) 1.320. 
(B) 1.460. 
(C) 1.380. 
(D) 1.530. 

08.  Três pessoas fizeram as seguintes afirmações:  

I. 30 minutos corresponde a 0,3 horas.  

II. 1,5 metros possuem 1.500 centímetros.  

III. 2 l itros é igual a 2.000 mil i l i tros.  

Está correto o que se afi rma apenas  em: 

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

09.  Uma empresa precisa fabricar 6.780 unidades de 
certo produto. Na primeira etapa, foi produzido 
1/3 do total e, na segunda etapa, mais 2.624. De-
termine a quantidade de unidades que ainda fal ta 
para finalizar o trabalho.  

(A) 1.896. 
(B) 2.260. 
(C) 4.156. 
(D) 1.946. 

10. Hoje é quinta-feira e estou fazendo aniversário. 
Meu pai fará aniversário 45 dias depo is de mim e 
será 

(A) segunda-feira.  
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(B) sexta-feira.  
(C) domingo. 
(D) sábado. 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

11. “No ano seguinte a 1925, __________ abriu uma 
pensãozinha e sua esposa __________, tornou -se 
a primeira parteira da Vila”. Com base na origem 
de Tarumã, completa corretamente e na sequên-
cia as lacunas deixadas no trecho:  

(A) Seu Lico... D. Adélia.  
(B) Seu Silas... D. Aninha.  
(C) Seu Antônio... D. Maria.  
(D) Seu José... D. Helena.  

12. “Personalidade pioneira e recorrente na história 
de Tarumã. Foi através do empenho dela que uma 
vila foi formada e se desenvolveu até se transfor-
mar na cidade atualmente conhecida”. O texto faz 
referência a 

(A) Arthur Chizzolim.  
(B) José Pires.  
(C) Franz Labs.  
(D) Gilberto Lex.  

13. Oscar Gozzi foi o primeiro prefeito do município 
de Tarumã, compreendido no período de 
01/01/1993 a 31/12/1996. Marque a alternativa 
que corresponde ao nome de seu sucessor.  

(A) Jairo da Costa e Silva.  
(B) Edson Schwarz.  
(C) Demerval Pingo.  
(D) Raimundo Correia.  

14. “Com o objetivo de capturar o potencial total da 
cidade de produzir qualidade de vida e bem-estar 
para sua população, iniciando um ciclo de alto 
desenvolvimento que será planejado até o cente-
nário de fundação, Tarumã implementará, junta-
mente com a população, o projeto Tarumã 100 
Anos”. O Município de Tarumã fará aniversário de 
100 anos de fundação em 

(A) 2023. 
(B) 2025. 
(C) 2027. 
(D) 2028. 

15. Em conformidade com a simbologia oficial  dos 
elementos constituintes do brasão de Tarumã, a 
cor prata indica 

(A) fartura e prosperidade.  
(B) amor e perseverança.  
(C) harmonia e compreensão.  
(D) fé e bravura.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. Apesar do Código de Trânsito Brasileiro não impor 
idade l imite para a permissão de dirigir, essa le-
gislação determina uma maior frequência na reno-
vação da Carteira Nacional de Habil i tação com o 
aumento da idade do motorista. Os prazos de va-
l idade atuais são de:  

(A) até 10 (dez) anos de validade para motoris-
tas de até 50 (cinquenta) anos de idade, de 5 
(cinco) anos de validade para os de 51 (cin-
quenta e um) a 70 (setenta) anos de idade e 
de 3 (três) anos de validade para os de 71 
(setenta e um) ou mais anos de idade.  

(B) até 10 (dez) anos de validade para motoris-
tas de até 50 (cinquenta) anos de idade, de 5 
(cinco) anos de validade para os de 51 (cin-
quenta e um) a 70 (setenta) anos de idade e 
de 2 (dois) anos de validade para os de 71 
(setenta e um) ou mais anos de idade.  

(C) até 10 (dez) anos de validade para motoris-
tas de até 49 (quarenta e nove) anos de ida-
de, de 5 (cinco) anos de validade para os de 
50 (cinquenta) a 69 (sessenta e nove) anos 
de idade e de 3 (três) anos de validade para 
os de 70 (setenta) ou mais anos de idade.  

(D) até 10 (dez) anos de validade para motoris-
tas de até 49 (quarenta e nove) anos de ida-
de, de 5 (cinco) anos de validade para os de 
50 (cinquenta) a 69 (sessenta e nove) anos 
de idade e de 2 (dois) anos de validade para 
os de 70 (setenta) ou mais anos de idade.  

17. Segundo o Artigo 218º do Código de Trânsito Bra-
sileiro, transitar em velocidade até 20% (vinte por 
cento) superior a máxima permitida para o local,  
em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais 
e demais vias constitui:  

(A) infração média e penalidade de multa . 
(B) infração grave e penalidade de multa.  
(C) Infração gravíssima e penalidade de multa.  
(D) Infração gravíssima, penalidade de multa e 

suspensão do direito de dirigir.  

18. As placas de advertência têm forma quadrada (na 
posição diagonal) e com fundo amarelo. Elas são 
uti l izadas para advertir o condutor de possíveis 
perigos em relação às vias. Observe as 3 placas 
de advertência a seguir e escolha a alternativa 
correta que corresponde às mesmas.  

   

(A) Sonorizador; Projeção de cascalho; Vias late-
rais sucessivas. 
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(B) Lombada; Pista escorregadia; Vias laterais 
sucessivas primeira a direita.  

(C) Pista irregular; Projeção de cascalho; Jun-
ções sucessivas contrárias primeira a direita.  

(D) Pista irregular; Projeção de cascalho; Jun-
ções sucessivas contrárias primeira a es-
querda. 

19. O Código de Trânsito Brasileiro em seu Artigo 97º 
descreve que “as características dos veículos, 
suas especificações básicas, configuração e con-
dições essenciais para registro, l icenciamento e 
circulação serão estabelecidas pelo ___________, 
em função de suas aplicações”.  Escolha a alterna-
tiva que completa a lacuna corretamente.  

(A) CIRETRAN. 
(B) DETRAN. 
(C) DENATRAN. 
(D) CONTRAN. 

20. O Artigo 145º do Código de Trânsito Brasileiro 
determina que para habil i tar -se nas categorias D 
e E ou para conduzir veículo de transporte coleti-
vo de passageiros, de escolares, de emergência 
ou de produto perigoso, o candidato deverá pre-
encher os seguintes requisitos:  

I - ser maior de vinte e um anos;  
II - estar habil i tado:  
a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no 

mínimo há um ano na categoria C, quando pretender 
habil i tar-se na categoria D; e  

b) no mínimo há um ano na categoria C, quando 
pretender habil i tar-se na categoria E;  

III - não ter cometido mais de uma infração gra-
víssima nos últimos 12 (doze) meses;  

IV - ser aprovado em curso especializado e em 
curso de treinamento de prática veicular em situação 
de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.  

Parágrafo único. A participação em curso especi-
alizado previsto no inciso IV independe da observân-
cia do disposto no inciso III.  

Entretanto, o Artigo 145º-A complementa que para 
conduzir ambulâncias, nos termos da normatiza-
ção do CONTRAN, o candidato deverá:  

(A) comprovar treinamento especializado e reci-
clagem em cursos específicos a cada 3 (três) 
anos. 

(B) comprovar treinamento especializado e reci-
clagem em cursos específicos a cada 5 (cin-
co) anos.  

(C) comprovar treinamento especializado e reci-
clagem em cursos específicos a cada 10 
(dez) anos.  

(D) comprovar treinamento especializado e reci-
clagem em cursos específicos em período 
igual ou inferior a 90 (noventa) dias da data 
de vencimento de sua CNH.  

21. Deixar de prestar os primeiros socorros à  vítima 
quando há um acidente é crime, entretanto, qual-
quer movimento desnecessário pode representar 
perigo. Indique o que não  se deve fazer após o 
acidente. 

(A) Manter a calma, sinalizar o local com triângu-
lo ou galhos de árvores e l igar o pisca alerta.  

(B) Ligar para a emergência e informar o ocorri-
do. 

(C) Mudar a vítima de posição, dar algo para a 
vítima tomar ou retirar capacete de motoci-
cl ista. 

(D) Tranquil izar a vítima se ela  estiver conscien-
te e após a chegada da equipe médica ajudar 
conforme solicitado.  

22. Componente veicular responsável pela transfor-
mação dos gases gerados pela queima de com-
bustível (óxidos de nitrogênio, monóxido de car-
bono e hidrocarboneto) em vapor de água e em 
gazes não tóxicos (gás carbônico e nitrogênio).  

(A) Catalizador.  
(B) Carburador.  
(C) Radiador.  
(D) Alternador.  

23. Escolha a alternativa que mostra o equipamento 
responsável por uti l izar o ar -comprimido para de-
sacelerar o caminhão, que, quando acionado pro-
duz um som muito característico. Este dispositivo 
é uma ferramenta fundamental para aumentar a 
proteção do condutor e a segurança do veículo.  

(A) Turbocompressor.  
(B) Intercooler.  
(C) Freio motor.  
(D) Filtro de ar.  

24. No último século, as alterações decorrentes da 
poluição produzida pelo homem têm degradado o 
meio ambiente. A quantidade de veículos automo-
tores em circulação faz com que estejam entre os 
agentes poluidores mais agressivos. Atitudes sim-
ples podem contribuir para diminuir os níveis de 
poluição. Sempre que for possível, prefira:  

(A) ir de carro ou moto particular, ou em última 
alternativa, serviço de carro comparti lhado.  

(B) ir de moto ou carro, ou em última alternativa, 
ir a pé.  

(C) ir a pé ou de bicicleta, se não for possível,  
opte por transporte público e como última al-
ternativa o veículo particular (carro ou moto).  

(D) ir de transporte público, tipo ônibus ou metrô, 
e como última alternativa o veículo particular 
(carro ou moto).  

25. O Artigo 29º do Código de Trânsito Brasileiro, em 
seu parágrafo 2º descreve: “respeitadas as nor-
mas de ___________ e ___________ estabeleci-
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das neste artigo, em ordem decrescente, os veí-
culos de maior porte serão sempre responsáveis 
pela segurança dos menores, os motorizados pe-
los não motorizados e, juntos, pela incolumidade 
dos ___________”. Escolha a alternativa a seguir 
que completa as lacunas de maneira correta.  

(A) circulação; conduta; pedestres.  
(B) circulação; conduta; motoristas.  
(C) moral; cívica; pedestres.  
(D) moral; cívica; transeuntes.  

26. O Artigo 136º do Código de Trânsito Brasileiro 
determina os requisitos que os veículos especial-
mente destinados à condução coletiva de escola-
res deverão satisfazer para circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão ou entidade com-
petentes. Entre as diversas exigências está a fai-
xa horizontal de identif icação, que deve possuir:  

(A) pintura da faixa horizontal na cor amarela, 
com 50 cm (cinquenta centímetros) de largu-
ra, à meia altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira da carroçaria, com o 
dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em 
caso de veículo de carroçaria pintada na cor 
amarela, as cores aqui indicadas devem ser 
invertidas. 

(B) pintura da faixa horizontal na cor amarela, 
com 50 cm (cinquenta centímetros) de largu-
ra, à meia altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira da carroçaria, com o 
dístico ESCOLAR, em cor igual a carroceria 
do veículo. 

(C) pintura da faixa horizontal na cor amarela, 
com 40 cm (quarenta centímetros) de largura, 
à meia altura, em toda a extensão das partes 
laterais e traseira da carroçaria, com o dísti-
co ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso 
de veículo de carroçaria pintada na cor ama-
rela, as cores aqui indicadas devem ser in-
vertidas. 

(D) pintura da faixa horizontal na cor amarela, 
com 40 cm (quarenta centímetros) de largura, 
à meia altura, em toda a extensão das partes 
laterais e traseira da carroçaria , com o dísti-
co ESCOLAR, em cor igual a carroceria do 
veículo. 

27. O Artigo 140º do Código de Trânsito Brasileiro 
determina que a habil i tação para conduzir veículo 
automotor e elétrico será apurada por meio de 
exames que deverão ser realizados junto ao órgão 
ou entidade executivos do Estado ou do Distrito 
Federal. O texto complementa ainda que o condu-
tor deve preencher os seguintes requisitos:  

(A) ser elegível e possuir Carteira de Identidade.  
(B) ser elegível, saber ler e escrever.  
(C) ser penalmente inimputável, saber le r e es-

crever e possuir Certidão de Nascimento.  

(D) ser penalmente imputável, saber ler e escre-
ver e possuir Carteira de Identidade ou equi-
valente. 

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

 
 

 

(A) Temperatura do líquido de arrefecimento; 
Pisca alerta; Pressão do óleo do motor.  

(B) Pressão do óleo do motor; Pisca alerta; Tem-
peratura do l íquido de arrefecimento. 

(C) Temperatura do líquido de arrefecimento; Luz 
de aviso padrão; Luz de falta de combustível.  

(D) Pressão do Óleo do motor; Luz do ABS; 
Temperatura do líquido de arrefecimento.  

29. A preocupação com acidentes, segurança e a 
qualidade de vida dos motoristas são pontos fun-
damentais que devem ser levados a sério o tempo 
todo. Os motoristas precisam ter consciência da 
sua responsabil idade. Cuidados simples evitam 
acidentes e salvam vidas. A seguir são apresen-
tadas diversas dicas de segurança para motoris-
tas. Analise todas elas com atenção e escolha a 
alternativa correta.  

I. Nunca falar ao celular quando estiver dirigindo.  

II. Posicione todos os espelhos retrovisores de forma 
que permita ao motorista acompanhar seu reflexo 
e perceber se o mesmo apresenta sinais de sono 
ou cansaço. 

III. No caso de veículos pesados, a preocupação com 
a distribuição da carga contribui para maior esta-
bil idade do veículo.  

IV. Nunca dirigir sob efeito de medicamentos, drogas 
ou álcool. 

V. Nas curvas, ao invés de frear drasticamente, dê a 
preferência pela diminuição da aceleração ou o 
uso do freio motor.  

VI. Durante a noite usar somente farol al to, mesmo 
ao cruzar com outro veículo ou segui -lo, para não 
diminuir a visibil idade.  

VII. Dar seta com bastante antecedência para que 
veículos próximos tenham tempo de  reduzir a ve-
locidade. 

VIII. Manter a distância segura de outros veículos  
em vias de alta velocidade.  

(A) IV, V e VI são falsas.  
(B) II e VI são falsas.  
(C) IV e VI são falsas.  
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(D) Apenas a II é falsa.  

30. Conforme previsto no Artigo 261º do Código de 
Trânsito Brasileiro, no Inciso I, o condutor que 
não exerce atividade remunerada ao veículo, so-
frerá a penalidade de suspensão do direito de di-
rigir quando atingir, no período de 12 meses, a 
seguinte contagem de pontos:  

(A) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou 
mais infrações gravíssimas na pontuação; 30 
(trinta) pontos caso conste 1 (uma) infração 
gravíssima na pontuação; 40 (quarenta) pon-
tos caso não conste nenhuma infração gra-
víssima na pontuação.  

(B) 20 (vinte) pontos, caso constem mais de 2 
(duas) infrações gravíssimas na pontuação; 
30 (trinta) pontos caso constem 2 (duas) in-
frações gravíssimas na pontuação; 40 (qua-
renta) pontos caso conste 1 (uma) infração 
gravíssima na pontuação.  

(C) 20 (vinte) pontos independente da natureza 
das infrações cometidas, facultado a ele par-
ticipar de curso preventivo de reciclagem 
sempre que, no período de 12 (doze) meses, 
atingir 15 (quinze) pontos, conforme regula-
mentação do Contran.  

(D) 40 (quarenta) pontos independente da natu-
reza das infrações cometidas, facultado a ele 
participar de curso preventivo de reciclagem 
sempre que, no período de 12 (doze) meses, 
atingir 30 (trinta) pontos, conforme regula-
mentação do CONTRAN.  

31. Informe o nome do equipamento que é uma espé-
cie de radiador ou mais especificamente um per-
mutador de calor que refrigera o ar admitido  no 
motor após passar pelo turbocompressor. Posici-
ona-se entre o turbo e o coletor de admissão. 
Baixa a temperatura do ar que aumenta bastante 
depois deste ar ser comprimido pelo turbo. Pode 
ser do tipo ar-ar e ar-água. O modelo ar-ar é mais 
simples, enquanto o modelo ar-água tende a ser 
mais eficiente.  

(A) Radiador.  
(B) Carburador.  
(C) Alternador.  
(D) Intercooler.  

32. Em caso de acidentes é fundamental que o socor-
ro adequado chegue o mais rápido possível. Assi-
nale a alternativa abaixo que traz corretamente os 
principais serviços de emergência e os respecti-
vos números telefônicos.  

(A) Corpo de Bombeiros: 192; SAMU: 181; Polí-
cia Mil itar: 190; Polícia Rodoviária Federal:  
100. 

(B) Corpo de Bombeiros: 193; SAMU: 192; Polí-
cia Mil itar: 191; Polícia Rodoviária Federal:  
190. 

(C) Corpo de Bombeiros: 193; SAMU: 180; Polí-
cia Mil itar: 190; Polícia Rodoviária Federal:  
180. 

(D) Corpo de Bombeiros: 193; SAMU: 192; Polí-
cia Mil itar: 190; Polícia Rodoviária Federal:  
191. 

33. O Artigo 29º do Código de Trânsito Brasileiro de-
fine as normas gerais de trânsito de veículos nas 
vias terrestres abertas a circulação. O Inciso IV 
determina: “quando uma pista de rolamento com-
portar várias faixas de circulação no mesmo sen-
tido, são as da _________ destinadas ao deslo-
camento dos veículos mais lentos e de maior 
porte, quando não houver faixa especial  a eles 
destinada, e as da esquerda, destinadas à 
____________ e ao ____________ dos veículos 
de maior velocidade”.  

(A) marginal; emergência; socorro.  
(B) esquerda; sinalização; deslocamento.  
(C) direita; ultrapassagem; deslocamento.  
(D) direita; frenagem; sinalização. 

34. Além dos critérios estabelecidos no Artigo 148º do 
Código de Trânsito Brasileiro, o Artigo 148º -A de-
termina que para obtenção e a renovação da CNH 
os condutores das categorias C, D e E deverão 
comprovar resultado negativo em exame toxicol ó-
gico. Em seu parágrafo 2º acrescenta que os con-
dutores das categorias C, D e E com idade inferi-
or a 70 (Setenta) anos serão submetidos a novo 
exame toxicológico a cada:  

(A) 1 (um) ano a partir  da obtenção ou renovação 
da CNH. 

(B) 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir  da ob-
tenção ou renovação da CNH.  

(C) 3 (três) anos a partir  da obtenção ou renova-
ção da CNH. 

(D) 5 (cinco) anos a partir da obtenção ou reno-
vação da CNH. 

35. Existem vários tipos de poluição relacionados ao 
trânsito. Os dois tipos principais são: poluição do 
ar (atmosférica) e poluição sonora. Existem outros 
tipos de poluição de menor proporção, são alguns 
exemplos: poluição do solo, da água e até mesmo 
visual, por conta do acúmulo de placas destinadas 
a orientação ou publicidade para condutores. No 
que diz respeito a poluição sonora, segundo o Ar-
tigo 228º do Código de Trânsito Brasileiro, uti l izar 
equipamentos de som com volume ou frequência 
que não sejam autorizados pelo CONTRAN: 

(A) Infração grave, com penalidade de multa e 
medida administrativa de remoção do veícu-
lo. 
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(B) Infração grave, com penalidade de multa e 
medida administrativa de retenção do veículo 
para regularização.  

(C) Infração gravíssima, com penalidade de mul-
ta e medida administrativa de remoção do ve-
ículo. 

(D) Infração gravíssima, com penalidade de mul-
ta e medida administrativa de retenção do ve-
ículo para regularização.  

36. O diferencial é uma das peças mais importantes 
do trem de força do caminhão. Ele fica no eixo de 
tração e faz com que a tração chegue às rodas e 
estas girem em velocidades diferentes. Ele equ il i-
bra a energia gerada pelo motor e a distribui  de 
forma eficiente às rodas. Escolha a alternativa 
correta que apresenta alguns dos componentes 
que fazem parte de um diferencial de caminhão.  

(A) As engrenagens satélites, as planetárias e os 
semieixos. 

(B) Os garfos, a flange e a cruzeta.  
(C) O mancal, a cruzeta e os garfos.  
(D) O virabrequim, o pistão e os anel.  

37. Segundo o Artigo 218º do Código de Trânsito Bra-
sileiro, transitar em velocidade superior a máxima 
permitida para o local em mais de 50% (cinquenta 
por cento) acima da máxima, em rodovias, vias de 
trânsito rápido, vias arteriais e demais vias consti-
tui: 

(A) infração média e penalidade de multa.  
(B) infração grave e penalidade de multa.  
(C) Infração gravíssima e penalidade de multa.  
(D) Infração gravíssima, penalidade de multa 

(três vezes) e suspensão do direito de dirigir.  

38. Observe as 3 placas de advertência a seguir e 
escolha a alternativa correta que corresponde às 
mesmas. 

   

 
(A) Trânsito comparti lhado por cicl istas e pedes-

tres; Curva a esquerda; Curva acentuada em 
s a esquerda.  

(B) Passagem sinalizada de cicl istas; Curva a 
esquerda; Pista sinuosa a esquerda.  

(C) Crianças; Curva acentuada a esquerda; Pista 
sinuosa a esquerda.  

(D) Área escolar; Curva a esquerda; Curva acen-
tuada em “s” a esquerda.  

39. O Artigo 67º-E, em seu parágrafo 4º determina 
que “a guarda, a preservação e a exatidão das in-
formações contidas no equipamento registrador 

instantâneo inalterável de velocidade e de tempo 
são de responsabil idade do ____________”.  

(A) monitor. 
(B) fiscalizador. 
(C) condutor. 
(D) mecânico. 

40. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, 
as dimensões regulamentares de altura e largura 
para veículos, com ou sem carga, que não neces-
sitam de AE (Autorização Específica) ou AET (Au-
torização Especial de Trânsito) são as seguintes:  

(A) largura máxima: 2,50m; altura máxima: 
4,00m. 

(B) largura máxima: 2,50m; altura máxima: 
4,20m. 

(C) largura máxima: 2,60m; altura máxima: 
4,20m. 

(D) largura máxima: 2,60m; altura máxima: 
4,40m. 

 



 

 

 


