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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

CARGO 
 

MOTORISTA CAT. “B” 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 31/03/2019, às 09h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A liberdade de imprensa é elemento fundamental para o aprofundamento democrático. Sem ela os desmandos políticos 1 

imperam livremente, assim como o conhecimento das ações dos homens públicos fica limitado. Ocupar um cargo público, seja 2 

ele efetivo, contratado, comissionado ou eletivo é assumir – a priori – uma responsabilidade com a coisa pública, que é da conta 3 

de todos, inclusive da minha e da sua. 4 

A liberdade de imprensa passa pela autonomia desta em relação ao Estado. Na esfera municipal a situação é ainda mais 5 

problemática. 6 

Jornais locais dotados de poucos recursos acabam virando refém das administrações públicas uma vez que muitos dos 7 

contratos são firmados pelo gestor municipal, os quais são quase sempre a principal fonte de financiamento. 8 

[...] 9 

De acordo com a Declaração de Chapultepec, o exercício da liberdade de expressão e de imprensa “não é uma concessão 10 

das autoridades, é um direito inalienável do povo” e que “toda pessoa tem o direito de buscar e receber informação, expressar 11 

opiniões e divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar esses direitos”. Determina o documento que “as autoridades 12 

devem estar legalmente obrigadas a pôr à disposição dos cidadãos, de forma oportuna e equitativa, a informação gerada pelo 13 

setor público”. 14 

Outro problema que ameaça a democracia é a falta de um controle social sobre os recursos públicos municipais 15 

destinados à mídia local. Tais recursos não podem ficar nas mãos do gestor público, precisa ficar sob responsabilidade de um 16 

conselho deliberativo e fiscalizador, caso contrário continuará ocorrendo o que temos presenciado há anos: poder público 17 

fechando contratos apenas com jornais que teçam elogios ao gestor municipal. Ainda segundo a Declaração de Chapultepec, “os 18 

meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou favores em função do que escrevam ou digam”, 19 

assim tanto não fechar contrato por motivos de posições políticas diferentes ou fechar acordos devido compartilhar a mesma 20 

posição política é um ato de desagravo e fere a democracia. É urgente a criação de um Conselho de Cultura que delibere sobre o 21 

destino dos recursos voltados aos contratos com a mídia local (jornais, rádio e TV). A resistência de criação de um conselho só 22 

evidencia os interesses de manipulação existente. 23 

É comum a tentativa de restringir a circulação de jornais que veiculam notícias que venham em desencontro aos 24 

interesses do gestor público, seja por meio do recolhimento criminoso dos exemplares ou por tentativa de intimidação, via 25 

processo judicial.  26 

[…]   27 

Se a imprensa veicula notícias mentirosas, certamente cairá no descrédito, assim como ganha cada vez mais crédito ao 28 

noticiar a realidade dos fatos, sobretudo referente a situações cujo acesso da população é limitado, como por exemplo, denúncias 29 

existentes no Ministério Público, casos de corrupção, de nepotismos e má gestão dos recursos públicos, etc. Claro que cabe aos 30 

meios de comunicação abrir espaços às pessoas públicas para esclarecimentos devidos e defesa sempre que julgarem necessário. 31 

Pena que pelas bandas tupiniquins essa prática não seja corriqueira, preferindo o caminho da censura. 32 
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É importante compreender que a pessoa pública está sujeita à exposição; a ter que prestar esclarecimentos, sofrer críticas 33 

e elogios. O termo “pessoa pública” já é autoexplicativo e exposição pública é parte inseparável da posição social que se ocupa. 34 

O que não é permitido é invadir suas vidas pessoais, essas resguardadas por Lei Federal, assim como as “pessoas não públicas”  35 

não podem ser expostas sem seu consentimento prévio, sobretudo como forma de represália ou na tentativa de silenciá-la em um 36 

país cujas leis dão-lhes o direito de se expressar sobre as questões de interesse coletivo. 37 

“Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias 38 

contra o poder público.” (Declaração de Chapultepec, 1996, X). 39 

Por Cristiano Bodart, FONTE: https://www.cafecomsociologia.com/liberdade-de-imprensa-e-democracia-uma/  

 

 

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

(A) A regulação da imprensa pelo Estado existe para 

assegurar-lhe o direito ao livre exercício do poder. 

(B) A imprensa é o espaço social vivo dentro do qual a 

liberdade de expressão e o direito à informação 

respiram e são exercidos a salvo dos constrangimentos 

vindos do poder. 

(C) O regime da liberdade de imprensa prevê que ela não 

pode ser responsabilizada pelo que decide publicar em 

razão do direito à liberdade de expressão. 

(D) A regulação da imprensa é  sempre útil,  mesmo 

quando não assegure a todos o direito à informação e 

à liberdade de expressão. 

 

02) Com base no texto, é correto afirmar 
 

(A) É justificável a intromissão na vida privada de alguém 

mesmo quando não há uma relevância pública na 

notícia que expõe o indivíduo, uma vez que a imprensa 

goza de liberdade plena. 

(B) Quando ocorrer o conflito de pretensão entre o direito 

à privacidade e o direito à liberdade de informação não 

há necessidade de se analisar a qualidade da notícia a 

ser divulgada, uma vez que prevalece o direito à 

liberdade de informação do público. 

(C) Para que a imprensa possa cumprir o seu papel na 

sociedade é imprescindível que ela seja livre de 

interdições e censuras, mas ela não pode ser ilimitada 

e ausente de responsabilidade. 

(D) O Estado democrático defende o conteúdo essencial da 

manifestação da liberdade, que é assegurado sob o 

aspecto positivo, ou seja, proteção da exteriorização da 

opinião, mas não sob o aspecto negativo, uma vez que 

há a proibição de censura em qualquer caso. 
 

03) Exerce a mesma função sintática de “cujas” (L.37) o 

termo 
 

(A) “políticos” (L.1). 

(B) “os quais” (L.8). 

(C) “contrato” (L.20). 

(D) “interesses” (L.23). 

 

04) Há predicado verbal na oração da alternativa 

 

(A) “A liberdade de imprensa é elemento fundamental” 

(L.1). 

(B) “o exercício da liberdade de expressão e de imprensa 

“não é uma concessão das autoridades” (L.10/11). 

(C) “Outro problema [...] é a falta de um controle social” 

(L.15). 

(D) “muitos dos contratos são firmados pelo gestor 

municipal” (L.7/8). 

 

05) Exerce a mesma função sintática de “de imprensa” 

(L.1) o termo 

 

(A) “das ações” (L.2). 

(B) “ao Estado” (L.5). 

(C) “do povo” (L.11). 

(D) “de um Conselho de Cultura” (L.21) . 

 

06) Sobre os elementos linguísticos do texto, é correto 

afirmar 

 

(A) “segundo” (L.18) expressa ideia de ordem numérica. 

(B) “quase” (L.8) expressa ideia de aproximação. 

(C) “apenas” (L.18) indica inclusão. 

(D) “mentirosas” (L.28) tem valor predicativo. 

 

07) Tem o mesmo valor morfológico que o “que”, em 

“que “as autoridades devem estar legalmente 

obrigadas a pôr à disposição dos cidadãos,” (L.12/13), 

o “que” da alternativa 

 

(A) “que ameaça a democracia” (L.15). 

(B) “que temos presenciado há anos” (L.17). 

(C) “que teçam elogios ao gestor municipal.” (L.18). 

(D) “que a pessoa pública está sujeita à exposição” (L.33). 
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08) No texto, é correto afirmar 

 

(A) O  termo “como” (L.2) expressa ideia de comparação. 

(B) O vocábulo “livremente” (L.12) exerce função 

predicativa. 

(C) A expressão “Nenhum” (L. 38) não admite a flexão de 

plural “nenhuns”. 

(D) As palavras  “para” (L.31) e “pelo” (L.8) exprimem a 

mesma ideia. 

 

09) No texto, expressa a mesma ideia que o termo 

“segundo” (L.18) a expressão 

 

(A) “Assim como” (L.2). 

(B) “inclusive” (L.4). 

(C) “De acordo com” (L.10). 

(D) “cada vez mais” (L.28). 

 

10) Expressa uma opinião pessoal do autor a frase: 

 

(A) “A liberdade de imprensa passa pela autonomia desta 

em relação ao Estado.” (L.5). 

(B) “Jornais locais dotados de poucos recursos acabam 

virando refém das administrações públicas” (L.7). 

(C) “Outro problema que ameaça a democracia é a falta de 

um controle social” (L.15). 

(D) “Pena que pelas bandas tupiniquins essa prática não 

seja corriqueira” (L.32). 

 

11) A expressão “uma vez que” (L.7) expressa ideia de  

 

(A) Explicação. 

(B) Causa. 

(C) Conclusão. 

(D) Concessão. 

 

12) Classifica-se como pronome o termo 

 

(A) “o”, em “o que temos presenciado há anos” (L.17). 

(B) “um”, em “um ato de desagravo” (L.21). 

(C) “Se” (L.28). 

(D) ”a”, em “contratos com a mídia” (L.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)  

 

Claro que cabe aos meios de comunicação abrir espaços às 

pessoas públicas para esclarecimentos devidos e defesa 

sempre que julgarem necessário.” (L.30/31). 

 

É correto afirmar que 

(A) “aos meios de comunicação” funciona como objeto 

direto preposicionado. 

(B) “e” tem valor adversativo. 

(C) A expressão “Claro que” tem valor expletivo, podendo 

ser retirada da frase sem que ocorra prejuízo de 

natureza gramatical. 

(D) “sempre” tem valor adjetivo. 

 

14) A raiz primária de formação da palavra “liberdade” 

(L.10) é um 

 

(A) Verbo 

(B) Substantivo 

(C) Advérbio 

(D) Adjetivo 

 

15) A forma substantiva decorrente da forma verbal 

“compreender” (L.33) está grafada corretamente na 

alternativa 

 

(A) Compreenção. 

(B) Compreensão. 

(C) Compreenssão. 

(D) Compreensção. 
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16) Para uma apresentação de teatro em uma escola, uma professora de teatro separa os alunos em vinte e dois 

grupos. Cada grupo é composto por 11 alunos, é correto afirmar que participaram da apresentação de teatro ao 

todo: 

 

(A) 2 alunos. 

(B) 235 alunos. 

(C) 242 alunos. 

(D) 285 alunos. 

 

17) O quíntuplo do resultado da expressão numérica abaixo é: 

 

 

(1,8 +
16
5
) × 0,2

5
2

 

(A) 0 

(B) 1 

(C) 2 

(D) n.d.a 

 

18) Possuo menos de 500 livros, se eu os separar em pilhas de 8 em 8, de 12 em 12 ou de 20 em 20, sobram sempre 

5 livros. Sobre a quantidade de livros que possuo é correto afirmar que: 

 

(A) É uma quantidade maior que 470 e menor que 475. 

(B) É uma quantidade maior que 474 e menor que 480. 

(C) É uma quantidade maior que 479 e menor que 485. 

(D) É uma quantidade maior que 484 e menor que 490. 

 

19) Na sequência lógica abaixo, é correto afirmar que o sexto elemento está representado na alternativa: 

 

2, 5, 16, 65… 

(A) 326 

(B) 1.957 

(C) 325 

(D) 1.956 

 

 

20) Um grupo composto por seis alunos digita um trabalho em 24 dias. Qual é o número de dias necessários para 

que 8 alunos, com o dobro da agilidade dos primeiros, digite o mesmo trabalho:  

 

(A) 18 

(B) 9 

(C) 32 

(D) 16 

 
  

MATEMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) É INCORRETO afirmar sobre a sinalização do 

trânsito. 

 

(A) A responsabilidade pela instalação da sinalização nas 

vias internas pertencentes aos condomínios 

constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas 

de estacionamento de estabelecimentos privados de 

uso coletivo é de seu proprietário.     

(B) É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e 

respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo 

de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que 

não se relacionem com a mensagem da sinalização. 

(C) Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito 

com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres 

deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou 

demarcadas no leito da via. 

(D) A sinalização será colocada em posição e condições 

que a tornem perfeitamente visível e legível durante o 

dia e a noite, em distância incompatível com a 

segurança do trânsito, conforme normas e 

especificações do CONTRAN. 

 

22) Os sinais de trânsito classificam-se, dentre outros, em 

 

I. horizontais. 

II. luminosos. 

III. sonoros. 

IV. dispositivos de sinalização auxiliar. 
 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, II e IV 

(D) II, III e IV 
 

23) Segundo o disposto no art. 256 do Código de Trânsito 

Brasileiro, a autoridade de trânsito, na esfera das 

competências estabelecidas neste Código e dentro de 

sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele 

previstas, as seguintes penalidades, EXCETO: 
 

(A) recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 

(B) multa. 

(C) cassação da Permissão para Dirigir 

(D) recolhimento do Certificado de Registro de 

Licenciamento do Veículo. 

24) As penalidades serão impostas ao condutor, ao 

proprietário do veículo, ao embarcador e ao 

transportador, salvo os casos de descumprimento de 

obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou 

jurídicas expressamente mencionados no Código de 

Trânsito Brasileiro. A respeito disso, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) Não sendo imediata a identificação do infrator, o 

principal condutor ou o proprietário do veículo terá 

quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, 

para apresentá-lo, na forma em que dispuser o 

Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do 

qual, não o fazendo, será considerado responsável pela 

infração o principal condutor ou, em sua ausência, o 

proprietário do veículo.  

(B) Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela 

infração referente à prévia regularização e 

preenchimento das formalidades e condições exigidas 

para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação 

e inalterabilidade de suas características, 

componentes, agregados, habilitação legal e 

compatível de seus condutores, quando esta for 

exigida, e outras disposições que deva observar. 

(C) O transportador e o embarcador são solidariamente 

responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso 

bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura 

ou manifesto for inferior ao limite legal. 

(D) O transportador é o responsável pela infração relativa 

ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos 

ou quando a carga proveniente de mais de um 

embarcador ultrapassar o peso bruto total. 

 

25) O infrator será submetido a curso de reciclagem, na 

forma estabelecida pelo CONTRAN: 

 

I. quando, sendo contumaz, for necessário à sua 

reeducação. 

II. quando suspenso do direito de dirigir. 

III. a qualquer tempo, se for constatado que o condutor 

está colocando em risco a segurança do trânsito. 

IV. quando se envolver em acidente grave para o qual haja 

contribuído, desde que tenha havido a instauração de 

processo judicial. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 4 

(B) 1 

(C) 3 

(D) 2 

 

26) A infração de trânsito gravíssima computa quantos 

pontos na carteira do condutor? 

 

(A) nove. 

(B) seis. 

(C) cinco. 

(D) sete. 

 

27) Sobre o conceito de relações humanas, assinale a 

opção ERRADA. 

 

(A) Ao conjunto de interações que mantêm os indivíduos 

no seio de uma sociedade dá-se o nome de relações 

humanas.  

(B) O campo das relações humanas é bastante importante 

no mundo do trabalho, tendo em conta que se não 

decorrerem com cordialidade, acabam por prejudicar a 

produtividade e a eficiência das empresas. 

(C) Relações públicas e relações humanas são conceitos 

diferentes. Enquanto as relações públicas são 

vinculações entre pessoas, as relações humanas, por 

sua vez, estabelecem vínculos entre as pessoas 

(indivíduos) e uma organização (grupo). 

(D) Considera-se que as relações humanas são primordiais 

para o desenvolvimento individual e intelectual de 

cada ser humano, já que graças a estes laços se 

constituem as sociedades, quer as mais pequenas 

(por exemplo, nas aldeias) quer as maiores (nas 

cidades).  

 

28) No campo das relações humanas, são considerados 

ações positivas: 

 

I. Mentira - acaba com a confiança entre duas pessoas. 

II. Ouvir – pretende entender o sentimento dos outros. 

III. Paciência – permite suportar uns aos outros. 

IV. Elogiar – auxilia nos laços de simpatia mútua. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 4 

(B) 1 

(C) 2 

(D) 3 

 

29) Via de trânsito local é aquela  

 

(A) caracterizada por interseções em nível não 

semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a 

áreas restritas. 

(B) caracterizada por interseções em nível, geralmente 

controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes 

lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando 

o trânsito entre as regiões da cidade. 

(C) formada por estradas e rodovias. 

(D) caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, 

sem interseções em nível, sem acessibilidade direta 

aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em 

nível. 

 

30) Onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima nas vias urbanas arteriais será de: 

 

(A) sessenta quilômetros por hora. 

(B) setenta quilômetros por hora. 

(C) oitenta quilômetros por hora. 

(D) quarenta quilômetros por hora. 

 

31) Sobre os pedestres e condutores de veículos não 

motorizados, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou 

passagens apropriadas das vias urbanas e dos 

acostamentos das vias rurais para circulação, podendo 

a autoridade competente permitir a utilização de parte 

da calçada para outros fins, desde que não seja 

prejudicial ao fluxo de pedestres. 

(B) Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou 

quando não for possível a utilização dele, a circulação 

de pedestres, na pista de rolamento, será feita com 

prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em 

fila única, em sentido contrário ao deslocamento de 

veículos, inclusive em locais proibidos pela 

sinalização e nas situações em que a segurança ficar 

comprometida. 

(C) Nos locais em que houver sinalização semafórica de 

controle de passagem será dada preferência aos 

pedestres que não tenham concluído a travessia, 

mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a 

passagem dos veículos. 

(D) Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as 

faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de 

passagem, exceto nos locais com sinalização 

semafórica, onde deverão ser respeitadas as 

disposições do Código de Transito Brasileiro. 
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32) Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará 

precauções de segurança, levando em conta, 

principalmente, a visibilidade, a distância e a 

velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas 

ou passagens a ele destinadas sempre que estas 

existirem numa distância de até cinquenta metros dele, 

observadas as seguintes disposições: 
 

I. nas interseções e em suas proximidades, onde não 

existam faixas de travessia, os pedestres devem 

atravessar a via na continuação da calçada, observadas 

as seguintes normas: a) não deverão adentrar na pista 

sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem 

obstruir o trânsito de veículos; b) uma vez iniciada a 

travessia de uma pista, os pedestres deverão aumentar 

o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem 

necessidade. 

II. para atravessar uma passagem sinalizada para 

pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:   a) 

onde não houver foco de pedestres, obedecer às 

indicações das luzes; b) onde houver foco de 

pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de 

trânsito interrompa o fluxo de veículos. 

III. onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da 

via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu 

eixo. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e II 

(D) III 

 

33) A velocidade máxima permitida numa curva leva em 

consideração aspectos geométricos de construção da 

via. Para sua segurança e conforto, observe a 

sinalização e adote os seguintes procedimentos, 

SALVO: 
 

(A) Comece a fazer a curva com movimentos suaves e 

contínuos no volante, acelerando gradativamente e 

respeitando a velocidade máxima permitida. À medida 

que a curva for terminando, retorne o volante à posição 

inicial, também com movimentos suaves. 

(B) Procure fazer a curva, movimentando o menos que 

puder o volante, evitando movimentos bruscos e 

oscilações na direção. 

(C) Diminua a velocidade, com antecedência, usando o 

freio e, se necessário, reduza a marcha, antes de entrar 

na curva e de iniciar o movimento do volante. 

(D) Procure fazer a curva com a maior velocidade 

possível. 

34) Preservar o meio ambiente é uma necessidade de toda 

a sociedade, para a qual todos devem contribuir. 

Alguns procedimentos que contribuem para a redução 

da poluição atmosférica e da poluição sonora devem 

ser adotados pelos condutores de veículos 

automotores, como: 

 

I. Carregue excesso de peso. 

II. Troque de marcha na rotação correta do motor. 

III. Faça a manutenção periódica do equipamento 

destinado a reduzir os poluentes – catalizador (nos 

veículos em que é previsto). 

IV. Não acelere quando o veículo estiver em ponto morto 

ou parado no trânsito. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 3 

(D) 4 

 

35) Acerca das normas gerais de circulação e conduta no 

trânsito, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser 

feita nos locais para isto determinados, quer por meio 

de sinalização, quer pela existência de locais 

apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam 

condições de segurança e fluidez, observadas as 

características da via, do veículo, das condições 

meteorológicas e da movimentação de pedestres e 

ciclistas. 

(B) Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da 

pista de rolamento, preferencialmente no centro da 

faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre 

que não houver acostamento ou faixa própria a eles 

destinada, proibida a sua circulação nas vias de 

trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. 

(C) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de 

seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito. 

(D) O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias 

com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos 

em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas 

passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas 

travessias de pedestres, mesmo quando houver 

sinalização permitindo a ultrapassagem. 
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36) São condutas que devem ser adotadas pelos 

condutores de veículos automotores para um trânsito 

mais seguro: 

 

I. Não ultrapasse em locais proibidos. 

II. Em caso de neblina, use farol alto. 

III. Não estacione na calçada. 

IV. Reduza a velocidade quando houver obstáculos. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, III e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) I e IV 

(D) II e III 

 

37) “Bolsa que é inflada em determinadas situações de 

colisão, complementando a ação do cinto de segurança. 

Seu acionamento ocorre quando há uma desaceleração 

brusca no veículo, um impacto, por exemplo, e não 

depende da deformação da carroceria”. 

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

(A) AWD. 

(B) ASR. 

(C) Airbag. 

(D) ABS. 

 

38) O câmbio ______________ é um tipo de câmbio onde há 

a necessidade de trocas de marchas, porém, sem haver 

pedal de embreagem. Sensores no veículo detectam o 

momento em que o motorista irá efetuar a mudança de 

marcha. 

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna 

acima. 

(A) automatizado. 

(B) semiautomático. 

(C) automático. 

(D) sequencial. 

 

39) A área que o motorista não consegue enxergar em 

manobras ou em movimento, é denominada de: 

 

(A) ponto de acesso. 

(B) ponto inatingível. 

(C) ponto cego. 

(D) portfólio. 

 

 

40) “Sistema que permite um controle mais eficaz da mistura 

admitida pelo motor, mantendo-a mais próxima da 

mistura ar/ combustível, possibilitando maior economia 

de combustível, já que o motor trabalha sempre com a 

mistura adequada, e também melhora o desempenho do 

motor”. 

 

O trecho acima se refere ao conceito de: 

(A) Injeção eletrônica. 

(B) pastilhas de freio. 

(C) carburador. 

(D) Injeção direta. 
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