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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 
 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 31/03/2019, às 09h 
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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 

www.castrodigital.com.br



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA 
 

 CARGO: OPERADOR DE MOTONIVELADORA                                                                      Página 3 / 9 
 

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 motoniveladora. 

 

(A) A principal função de uma motoniveladora é preparar 

a superfície dura. Em alguns casos ela pode inclusive 

criar superfícies inclinadas ou transversais. 

(B) Motoniveladoras, também conhecidas como 

niveladoras de estrada ou autopatrol, são veículos de 

engenharia utilizados na construção civil para nivelar 

terrenos (terraplanagem), criando assim superfícies 

planas. 

(C) Sua lâmina pode adotar qualquer inclinação em 

relação ao eixo de marcha e ao plano horizontal. 

(D) A motoniveladora não tem como função escavar, 

deslocar e nivelar uma superfície. 

 

22) As motoniveladoras mais conhecidas do mercado são: 

 

I. motoniveladoras Case. 

II. motoniveladoras Volvo. 

III. motoniveladoras Komatsu. 

IV. motoniveladoras Huber Warco. 

V. motoniveladoras Dresser. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 4 

(B) 3 

(C) 5 

(D) 2 

 

23) O (a) __________________ é o conjunto de operações 

destinadas ao corte, carregamento, transporte, 

descarregamento, acabamento de superfície, 

umedecimento e compactação do solo em uma obra de 

construção civil, objetivando adequar o terreno natural 

às características definidas no projeto. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

(A) talude. 

(B) escavação. 

(C) erosão rochosa. 

(D) terraplanagem. 

 

24) Pás, enxadas e picaretas são empregados quando se 

tem pequeno volume de solo. Para volumes superiores, 

recomenda-se equipamentos mecânicos. Os principais 

são: 

 

I. Pá carregadeira. 

II. Escavadeira. 

III. Retroescavadeira. 

IV. Motoniveladora 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II, III e IV 

(B) I, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) II, III e IV 

 

25) “É a parte do pneu que fica em contato com o solo. Sua 

função é promover a tração, desgaste lento e 

resistência a cortes. O desenho e a profundidade do 

sulco foram projetados para atender as necessidades da 

aplicação”. 

 

O trecho acima se refere ao conceito de: 

(A) talão. 

(B) lona. 

(C) carcaça. 

(D) banda de rodagem. 

 

26) A maioria dos pneus para terraplenagem são 

projetados para serem montados em aros de 5 peças 

(alguns pneus de tamanho menor, para uso em 

motoniveladoras, usam aros de única peça, 

semelhantes aos aros dos automóveis e utilitários 

leves). Devido à alta pressão e às pesadas cargas 

envolvidas, os aros dos pneus fora-de-estrada devem 

ser mantidos em excelentes condições. Para garantir o 

máximo de segurança para o pessoal, e prevenir contra 

danos e paradas do equipamento, deve-se, EXCETO: 

 

(A) Nunca solde o aro com o pneu montado, mesmo que o 

pneu esteja vazio. 

(B) Limpe sempre todos os componentes metálicos do aro 

quando for trocar o pneu. Use sempre um anel de 

vedação novo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(C) Inspecione sempre todos os componentes do aro antes 

de montar o pneu. Faça os reparos ou substitua os 

componentes que não estejam em perfeitas condições 

de uso. 

(D) Lubrifique sempre todos os componentes do aro e os 

talões do pneu com lubrificante vegetal aprovado, 

depois de montar o pneu. 
 

27) Os componentes básicos da motoniveladora são: 
 

1. eixo. 

2. lâmina. 

3. cabine (compartimento do operador). 

4. trem de força. 

5. motor. 
 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 6 

(B) 9 

(C) 15 

(D) 12 

 

28) No sistema de monitoração da motoniveladora, a seta 

para a esquerda deve ser pressionada para 
 

(A) mover o cursor para direita ou aumentar valores. 

(B) mover o cursor para esquerda ou diminuir valores. 

(C) mover o cursor para cima ou aumentar valores. 

(D) mover o cursor para baixo ou diminuir valores. 

 

29) Em uma motoniveladora, na categoria de alerta 1, o 

indicador de alerta se iluminará. Esta categoria avisa o 

operador que o sistema de alerta requer atenção. Nesta 

categoria, a falha dos sistemas não colocará o operador 

em perigo ou causará graves danos aos componentes 

da máquina. Os seguintes indicadores de alerta se 

iluminarão na Categoria 1, SALVO: 

 

(A) Tração em todas as rodas. 

(B) Temperatura do liquido arrefecedor. 

(C) Freio de estacionamento. 

(D) Problema na transmissão. 

 

30) A utilização dos equipamentos de segurança mostra-se 

indispensável. Além disso, é esperado que o operador 

de motoniveladora apresente as características 

necessárias para exercer sua função, sendo elas: 
 

(A) Demonstrar organização e atenção. 

(B) Adaptar-se a novos trabalhos e situações. 

(C) Ter responsabilidade. 

(D) Demonstrar autocontrole e coordenação motora. 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 1 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 2 

 

31) Camioneta é o 

 

(A) veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar 

outro. 

(B) veículo misto destinado ao transporte de passageiros e 

carga no mesmo compartimento. 

(C) veículo destinado ao transporte de carga com peso 

bruto total de até dois mil quilogramas. 

(D) veículo destinado ao transporte de carga com peso 

bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas. 

 

32) Acerca do disposto no Código de Trânsito Brasileiro a 

respeito do licenciamento, assinale a opção 

ERRADA. 

 

(A) O Certificado de Licenciamento Anual será expedido 

ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos 

pelo CONTRAN. 

(B) O veículo somente será considerado licenciado 

estando quitados os débitos relativos a tributos, 

encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados 

ao veículo, dependendo da responsabilidade pelas 

infrações cometidas. 

(C) No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão 

executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de 

trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. 

(D) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque 

ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser 

licenciado anualmente pelo órgão executivo de 

trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver 

registrado o veículo. 
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33) Quanto à tração, os veículos classificam-se em: 

 

(A) automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração 

animal e reboque ou semirreboque. 

(B) elétrico, de tração animal e reboque ou semirreboque 

apenas. 

(C) automotor, elétrico, de propulsão humana e de tração 

animal apenas. 

(D) de propulsão humana, de tração animal e reboque ou 

semirreboque apenas. 

 

34) É correto afirmar sobre a sinalização do trânsito. 

 

(A) Dispositivos de sinalização auxiliar classificam-se 

como sinais de trânsito. 

(B) Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após 

sua construção, ou reaberta ao trânsito após a 

realização de obras ou de manutenção, enquanto não 

estiver devidamente sinalizada, vertical e 

horizontalmente, de forma a garantir as condições 

adequadas de segurança na circulação. 

(C) A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou 

símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia 

aprovação do órgão ou entidade com circunscrição 

sobre a via. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

35) Freio de estacionamento é o 

 

(A) dispositivo destinado a manter o veículo imóvel na 

ausência do condutor ou, no caso de um reboque, se 

este se encontra desengatado. 

(B) dispositivo destinado a provocar a diminuição da 

marcha do veículo ou pará-lo. 

(C) dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo 

no caso de falha do freio de serviço. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

36) As vias urbanas classificam-se em: 

 

(A) via de trânsito rápido, via arterial e via coletora apenas. 

(B) via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via 

local. 

(C) estradas e rodovias. 

(D) via arterial, via coletora e via local somente. 

 

 

 

 

37) “Qualquer elemento que tenha a função específica de 

proporcionar maior segurança ao usuário da via, 

alertando-o sobre situações de perigo que possam 

colocar em risco sua integridade física e dos demais 

usuários da via, ou danificar seriamente o veículo”. 

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

(A) Intersecção. 

(B) Sinalização de pista. 

(C) Dispositivo de segurança. 

(D) Sinalização auxiliar. 

 

38) Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, 

aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as 

adaptações do veículo impostas por ocasião da 

concessão ou da renovação da licença para conduzir, é 

uma infração de trânsito: 
 

(A) grave. 

(B) gravíssima. 

(C) leve. 

(D) média. 
 

39) Sobre o disposto no Código de Trânsito Brasileiro 

acerca das normas gerais de circulação e conduta no 

trânsito, assinale a opção FALSA. 
 

(A) Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a 

circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não 

houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou 

quando não for possível a utilização destes, nos bordos 

da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação 

regulamentado para a via, com preferência sobre os 

veículos automotores. 

(B) Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja 

favorável, qualquer condutor pode entrar em uma 

interseção se houver possibilidade de ser obrigado a 

imobilizar o veículo na área do cruzamento, 

obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito 

transversal. 

(C) 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. 

(D) O uso de faixas laterais de domínio e das áreas 

adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às 

condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo 

órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. 
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40) Luz de neblina é a 

 

(A) luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários 

da via que o condutor tem o propósito de mudar de 

direção para a direita ou para a esquerda. 

(B) luz do veículo destinada a indicar a presença e a 

largura do veículo. 

(C) luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e 

advertir aos demais usuários da via que o veículo está 

efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de 

marcha à ré. 

(D) luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da 

via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó. 
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