PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2019
MOTORISTA
NOME:

____________________________________________________________________________

ASSINATURA:

_______________________________________________________________________

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



Decorrida 01 (uma) hora do início das provas o candidato poderá deixar o local de provas
levando apenas a grade de rascunho para gabarito fornecida pela equipe de aplicação.

INFORMAÇÕES GERAIS


Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais
(10 português e 05 raciocínio lógico) e de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada
cargo, subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas
somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Laguna – SC, 22 de dezembro de 2019.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 1 (Valor: 0,25)

A charge é uma forma de as pessoas se expressarem sobre os mais diferentes assuntos que
nos rodeiam: política, futebol, economia, saúde. A charge abaixo apresenta uma situação
ligada aos planos de saúde brasileiros. Assinale a alternativa que explica a fala do médico
ao paciente.

A) Em função dos problemas da economia o paciente está com a pressão arterial moderada.
B) Os planos de saúde reduziram os valores cobrados das pessoas em função dos problemas de
pressão arterial apresentados.
C) A pressão do governo sobre os planos de saúde acabou fazendo com que os preços cobrados
fossem reduzidos.
D) Quando o governo critica os planos de saúde quem acaba pagando mais é a população.
QUESTÃO 2 (Valor: 0,25)
A palavra “pressão” pode ser usada em mais de um sentido. Não queremos dizer a mesma
coisa quando falamos “pressão arterial” e “pressão do governo”. Isso é muito comum na
Língua Portuguesa e devemos tomar cuidado para que não usemos palavras que gerem
ambiguidade em contextos errados. Assinale a única alternativa em que não ocorre
ambiguidade.
A) A faxineira limpou a estátua da sala e a encerou.
B) Jaime disse a sua irmã que seu primo havia chegado.
C) A policial foi atrás do ladrão correndo.
D) Não gosto quando colocam manga na salada de frutas.

QUESTÃO 3 (Valor: 0,25)
É muito comum encontrarmos placas colocadas em lojas, casas e bares com erros se
considerarmos a norma padrão da língua. Concordância, ortografia, regência, os erros são
mãos mais diversos. Observe a placa abaixo:
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Assinale a alternativa que traz uma afirmação correta sobre esta placa:
A) É possível verificar pelo menos quatro erros referentes à língua padrão.
B) A placa apresenta apenas dois erros: as palavras “casa” e “preço”.
C) Não há erros de norma padrão do português nesta placa.
D) A palavra “esta” está incorreta, pois deveria ser “essa”.

QUESTÃO 4 (Valor: 0,25)
Ao observar os erros contidos nesta placa, verificaremos que alguns são bem comuns de
serem encontrados nos textos dos alunos da Educação Básica. Assinale a alternativa em
que todos os erros contidos na placa foram corrigidos.

A) Vende se esta casa. Preço à combinar.
B) Vende-se esta casa. Preço a combinar.
C) Vende-se essa casa. Preço para combinar.
D) Vende-se esta casa. Preço à combinar.
QUESTÃO 5 (Valor: 0,25)
As dúvidas quanto à ortografia da língua são frequentes nas pessoas. A dificuldade com
palavras grafadas com hífen ou que tiveram alguma alteração depois da reforma ortográfica
ainda são frequentes. Apenas uma alternativa traz palavras com erros se considerarmos a
ortografia oficial. Assinale-a.
A) minissaia – ideia – troféus – relógio
B) autoavaliação – cachecol – espontâneo – baú
C) mini-saia – experiência – idéia – catástrofe
D) pastéis – coração – epiderme – refrigerador
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QUESTÃO 6 (Valor: 0,25)
Uma das maiores dificuldades dos brasileiros é com a colocação pronominal. O lugar correto
dos pronomes recorre a regras de uso do português de Portugal, o que aumenta a nossa
dificuldade. Uma regra é básica: não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Uma das
frases abaixo contraria essa regra, o que é considerado erro. Identifique-a.
A) Mandaram te chamar para o almoço.
B) Por que você não me falou sobre isso?
C) Te disse que era para não sair tão tarde.
D) Convidar-te-ia para sair se você quisesse.
QUESTÃO 7 (Valor: 0,25)
As regras de concordância nominal e verbal organizam as relações entre as palavras e
orações nos parágrafos. Conhecer estas regras auxilia na elaboração de textos com maior
rigor gramatical e sem desvios de sintaxe. Apenas uma das alternativas abaixo está com a
concordância inadequada. Identifique-a.
A) Hoje fazem dez dias que minha irmã viajou.
B) No aquário há peixes de diferentes espécies.
C) Existem muitas maneiras de se fazer uma atadura.
D) Houve muitas manifestações a favor da greve.
QUESTÃO 8 (Valor: 0,25)
Visitando a cidade de Laguna, um casal de turistas ficou discutindo acerca da crase na placa
que encontraram na entrada da ponte, que dizia assim: “Bem-vindos à Laguna”. O problema
da discussão era se havia ou não o acento grave diante da palavra Laguna. Abaixo
transcrevemos a conversa dos dois. Identifique a alternativa em que a fala está equivocada.
A) “Não deve haver acento grave diante da palavra Laguna, pois aqui este “a” é apenas uma
preposição.”
B) “Para haver o acento da crase diante de cidades, é preciso que a palavra admita a fusão de uma
preposição e de um artigo.”
C) “Nem todos os nomes de cidade no feminino devem ser antecedidos com o acento da crase”.
D) “Não se deve colocar o acento porque a palavra “Bem-vindos” não pede preposição.”
QUESTÃO 9 (Valor: 0,25)
Encontramos muita dificuldade com o uso de preposições depois de verbos porque, na fala,
já admitimos muitas construções com preposições inadequadas. É o caso do verbo
“assistir”. Costumeiramente escutamos “Eu assisto muitos jogos na TV” e não nos damos
conta de que deveria ser “Eu assisto a muitos jogos na TV”. Das alternativas abaixo apenas
uma traz um caso de erro quanto à regência verbal. Identifique-a.
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A) Lembrei-me de que na sexta-feira tenho formatura.
B) Os candidatos aspiram a uma vaga na agência de saúde.
C) Nós chegamos em Laguna há mais ou menos 10 dias.
D) Ele esqueceu minha data de aniversário.
QUESTÃO 10 (Valor: 0,25)
Muitas das palavras da língua admitem a escrita de duas formas, como “coser/cozer”,
“converto/conserto”, “imigrante/emigrante”, “emergir/imergir”. Claro que o significado
dessas palavras muda conforme o contexto de produção. Uma das alternativas abaixo usou
uma dessas palavras de forma equivocada. Identifique-a.
A) Preciso coser todas estas calças ainda hoje.
B) Após emergir da piscina, teve que ir ao hospital.
C) Não assisto a um conserto musical desde minha infância.
D) O emigrante deixou a Síria e veio ao Brasil.

QUESTÃO 11 (Valor: 0,25)
Em um aviário existem 32805 frangos. Devido a uma peste que se alastra rapidamente entre
os frangos, constata-se que, no 1º dia, há 5 vítimas; no 2º dia, 10 novas vítimas; no 3º dia, 30
novas vítimas. Preocupados com o avanço da peste sobre a população de frangos, e que a
sequência do número de vítimas acumuladas obedece a uma P.G. Em quantos dias o número
total de frangos será dizimada?
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
QUESTÃO 12 (Valor: 0,25)
Após o término da prova de matemática, dois amigos conversam depois de conferir os
gabaritos: “Oi Marcos eu acertei

𝟑𝟔
𝟒𝟐

das questões da prova, e você?”

Marcos responde: “Carlos nesta mesma prova eu acertei

𝟔
𝟕

das questões”.

Segundo a conversa entre Marcos e Carlos podemos afirmar:
A) Com certeza Carlos quem acertou mais questões!
B) Os dois acertaram o mesmo número de questões!
C) Marcos acertou mais questões!
D) Infelizmente Marcos errou mais questões do que Henrique!
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QUESTÃO 13 (Valor: 0,25)
Dada a sequência de figuras a baixo, determine a quantidade de elementos que teremos na
sexta figura:

A) 24
B) 23
C) 22
D) 21
QUESTÃO 14 (Valor: 0,25)
Antônio possui as seguintes quantidades de moedas para trocar: 20 moedas de 50 centavos;
20 moedas de 25 centavos; 5 moedas de 10 centavos e 10 moedas de 5 centavos. Pablo, que
precisa de troco para o seu estabelecimento, quer ter o maior número de moedas possível
para trocar uma nota de R$ 10,00 com Antônio. Qual é essa quantidade de moedas que Pablo
pode receber?
A) 50 moedas
B) 48 moedas
C) 43 moedas
D) 41 moedas
QUESTÃO 15 (Valor: 0,25)
O Professor Marcos tem em sua classe doze alunos, em suas aulas de natação ele sempre
gosta de trazer desafios de lógica para aplicar com seus alunos. Em uma de suas aulas ele
quer presentear com um “óculos de natação” o aluno que primeiro resolver o seguinte
desafio: “Quantas equipes de dois alunos posso formar com vocês doze?” Qual foi a
resposta de quem ganhou o desafio?
A) 66 equipes
B) 72 equipes
C) 84 equipes
D) 90 equipes
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 0,25)
São direitos dos motoristas profissionais de que trata a Lei Federal nº 13.103/2015:
A) Ter acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, preferencialmente
mediante cursos técnicos e especializados.
B) Contar, por intermédio de desconto em planos de saúde, com atendimento profilático,
terapêutico, reabilitador, especialmente em relação às enfermidades que mais os acometam.
C) Deixar de receber proteção do Estado contra ações criminosas que lhes sejam dirigidas no
exercício da profissão.
D) Contar com serviços especializados de medicina ocupacional, prestados, exclusivamente, por
entes públicos à sua escolha.
QUESTÃO 17 (Valor: 0,25)
São deveres do motorista profissional empregado, conforme disposto da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT:
A) Conduzir o veículo com perícia, imprudência, zelo e com observância aos princípios de direção
defensiva.
B) Respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas à previsão do tempo de
chuva.
C) Zelar pela queda da carga transportada e pelo veículo.
D) Estar atento às condições de segurança do veículo.
QUESTÃO 18 (Valor: 0,25)
Conforme disposto da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, assinale a alternativa
correta:
A) O motorista profissional empregado deve respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as
normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado e registrado na forma do previsto
no art. 67-E da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.
B) O motorista profissional empregado deve submeter-se a exames toxicológicos com janela de
detecção mínima de 180 (cento e oitenta) dias e a programa de controle de uso de droga e de
bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada
2 (dois) anos e 6 (seis) meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto
na Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.
C) A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 6 (seis) horas, admitindo-se a sua
prorrogação por até 2 (duas) horas extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo
coletivo, por até 4 (quatro) horas extraordinárias.
D) Não será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à
disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de
espera.
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QUESTÃO 19 (Valor: 0,25)
O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à
circulação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro. Conforme este Código:
A) Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade
em suas ações à defesa da circulação viária.
B) O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas
competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.
C) Considera-se trânsito a utilização das vias apenas, veículos e animais, isolados ou em grupos,
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou
descarga.
D) Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito não respondem, no âmbito
das respectivas competências, nem sequer objetivamente, por danos causados aos cidadãos em
virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que
garantam o exercício do direito do trânsito seguro.
QUESTÃO 20 (Valor: 0,25)
São vias terrestres urbanas e rurais:
A) As ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias.
B) Praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos
por unidades autônomas.
C) As vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 21 (Valor: 0,25)
Assinale a alternativa correta:
A) Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou
obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a
propriedades públicas ou privadas.
B) Após colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência
e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurarse da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.
C) O condutor deverá, antes de colocar o seu veículo em movimento, ter domínio do mesmo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
D) Os municípios não poderão fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas
cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como
notificar e arrecadar as multas que aplicar.
QUESTÃO 22 (Valor: 0,25)
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes
normas:
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A) O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais
veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e
as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
B) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente
sinalizadas.
C) A manobra de ultrapassagem nunca poderá ser feita pela direita do veículo que está sendo
ultrapassado.
D) Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são
as da esquerda destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não
houver faixa especial a eles destinada, e as da direita, destinadas à ultrapassagem e ao
deslocamento dos veículos de maior velocidade.
QUESTÃO 23 (Valor: 0,25)
Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não
sinalizado, terá preferência de passagem:
A) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela.
B) No caso de rotatória, aquele que estiver entrando nela.
C) No caso de apenas um fluxo ser provido de calçamento, aquele que estiver circulando pela via
calçada.
D) Nos demais casos, o que vier pela esquerda do condutor.
QUESTÃO 24 (Valor: 0,25)
Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização
e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre
circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente
identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha
intermitente, observadas as seguintes disposições:
A) Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os
condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da direita, indo para a esquerda a via e
parando, se necessário.
B) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via
quando o veículo já tiver passado pelo local.
C) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente poderá ocorrer
em todas as situações em que o motorista estiver com pressa.
D) A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com alta velocidade e com os
devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas do Código de Trânsito Brasileiro.
QUESTÃO 25 (Valor: 0,25)
Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:
A) Nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo.
B) Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um
terceiro.
C) A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra
não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário.
D) Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 26 (Valor: 0,25)
Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá:
A) Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do
veículo ou por meio de gesto convencional de braço.
B) Aproximar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma
distância mínima de segurança.
C) Manter, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito utilizada na ultrapassagem, acionando
a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os
cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 27 (Valor: 0,25)
Assinale a alternativa correta:
A) Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem crescente,
os veículos de menor porte, por serem maioria, serão sempre responsáveis pela segurança dos
menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
B) Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais,
respeitadas as normas de circulação.
C) As bicicletas têm preferência sobre os veículos que se deslocam sobre trilhos por serem mais
frágeis.
D) Os veículos tracionados por animais sempre terão preferência de passagem sobre os demais
veículos em razão da dificuldade de condução.
QUESTÃO 28 (Valor: 0,25)
Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:
A) Acelerar o seu veículo para evitar ou dificultar a manobra por parte do outro condutor.
B) Se estiver circulando pela faixa da esquerda, manter-se neta faixa, sem acelerar a marcha.
C) Se estiver circulando pelas demais faixas, deslocar-se para a faixa da esquerda, sem acelerar a
marcha.
D) Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir
que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.
QUESTÃO 29 (Valor: 0,25)
Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:
A) Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e
executar sua manobra no menor espaço possível.
B) Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha
divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou
do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.
C) Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres
e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair,
respeitadas as normas de preferência de passagem.
D) Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 30 (Valor: 0,25)
O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:
A) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante
o dia nos túneis providos de iluminação pública, nas rodovias e cidades.
B) Mesmo nas vias providas de iluminação pública, à noite, o condutor deve usar luz alta, exceto
ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo.
C) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo
de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo
que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam
no sentido contrário.
D) O condutor manterá acesas pelo menos os faróis do veículo quando sob chuva forte, neblina ou
cerração.
QUESTÃO 31 (Valor: 0,25)
É hábito do condutor defensivo:
A) Olhar longe ao dirigir, desta forma disporá de tempo para reagir à imprevistos.
B) Manter os olhos em movimento, assim não deixará escapar ao seu olhar nenhum evento ou
situação que poderá incorrer em risco a segurança do trânsito.
C) Reservar para si uma saída para cada situação de perigo a que se depara.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 32 (Valor: 0,25)
São hábitos que retardam os reflexos dos motoristas:
A) Ficar muito tempo sem dormir, dormir pouco ou dormir muito mal.
B) Ingerir alimentos muito leves, como saladas e frutas.
C) Consumir água mineral com gás e bebida alcóolica.
D) Transportar, no interior do veículo, objetos, mesmo que devidamente acondicionados e presos.
QUESTÃO 33 (Valor: 0,25)
O condutor deve observar sempre e alternadamente:
I. As informações no painel do veículo, como velocidade, combustível e sinais luminosos.
II. Os espelhos retrovisores.
III. A movimentação de outros veículos à sua frente, à sua traseira ou nas laterais.
IV. A movimentação dos pedestres, em especial nas proximidades dos cruzamentos.
V. A posição de suas mãos no volante.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
B) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
C) Todas as alternativas estão corretas.
D) Todas as alternativas estão erradas.
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QUESTÃO 34 (Valor: 0,25)
São regras de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores:
I. É obrigatório o uso de capacete de segurança para o condutor e o passageiro.
II. É obrigatório o uso de viseiras ou óculos de proteção.
III. É proibido transportar crianças com menos de 12 anos de idade.
IV. É obrigatório manter o farol aceso quando em circulação, de dia ou de noite.
V. É permitido que circule entre faixas de tráfego.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas.
C) Todas as alternativas estão corretas.
D) Todas as alternativas estão erradas.
QUESTÃO 35 (Valor: 0,25)
Acerca da velocidade, assinale a alternativa correta:
I. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas será de: a)
oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido; b) sessenta quilômetros por hora, nas vias
arteriais; c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras e d) trinta quilômetros por hora, nas
vias locais.
II. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias rurais será de: a)
nas rodovias de pista dupla: 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis,
camionetas e motocicletas; 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos. b) nas
rodovias de pista simples: 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e
motocicletas; 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos. c) nas estradas: 60
km/h (sessenta quilômetros por hora).
III. O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via não poderá
regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas
na legislação.
IV. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida,
respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via.
Está (o) correta (s):
A) Todas as alternativas estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
C) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
D) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
QUESTÃO 36 (Valor: 0,25)
Uma das ações que devem ser realizadas em caso de acidente é a garantia da segurança
com a devida sinalização do local. Nesses casos, o condutor defensivo deve tomar quais
medidas corretas?
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A) Iniciar a sinalização em um ponto em que os motoristas que circulam pela via ainda não possam
ver o acidente.
B) Colocar o triângulo de segurança junto ao veículo acidentado.
C) Bloquear o tráfego da via com a sinalização do acidente.
D) Sinalizar apenas no sentido de tráfego em que ocorreu o acidente.
QUESTÃO 37 (Valor: 0,25)
Em termos de direção defensiva, com relação ao veículo, são cuidados que o motorista deve
ter antes de iniciar a sua jornada:
I. Verificar se o Combustível indicado no painel é suficiente para chegar ao destino.
II. Verificar se o nível de líquido de arrefecimento do radiador está dentro dos parâmetros
especificados pelo fabricante.
III. Verificação do funcionamento das luzes, se todas estão acendendo adequadamente.
IV. Limpeza externa e interna do veículo, com vistas a garantir conforto aos seus usuários.
V. Balanceamento das rodas, o que pode ser feito por meio de mera observação visual.
Está (o) correta (s):
A) Todas as alternativas estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas.
C) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
D) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
QUESTÃO 38 (Valor: 0,25)
Em se tratando de mecânica básica e direção defensiva, é obrigação de todo motorista com
relação aos cuidados com os pneus:
I. Que seja feita a calibragem semanal dos pneus, sempre frios, com vistas a evitar o desgaste e o
consumo excessivo de combustível.
II. A realização de alinhamento, balanceamento e cambagem a cada 10 mil Km rodados ou quando
for necessário.
III. A troca dos amortecedores após transcorrida a quilometragem estabelecida pelo fabricante no
manual do usuário.
IV. A troca dos pneus quando estes não apresentarem mais condições de rodagem com segurança
respeitando os limites estabelecidos pelo fabricante.
Está(o) correta(s):
A) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
B) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
C) Apenas as alternativas IIII e IV estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 39 (Valor: 0,25)
São equipamentos obrigatórios dos veículos:
I. Cinto de segurança, com exceção dos veículos exclusivamente destinados ao transporte de
trabalhadores, em razão da alta rotatividade dos passageiros.
II. Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais
de quarenta lugares e os de carga com peso bruto total superior a seis mil, quinhentos e trinta e
seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo.
III. Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos, inclusive os de tração animal produzidos a
partir de 2017.
IV. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e
espelho retrovisor do lado esquerdo e direito.
V. Equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para o condutor e todos os
passageiros.
A) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
B) Apenas a alternativa II está correta.
C) Apenas a alternativa V está errada.
D) Todas as alternativas estão erradas.
QUESTÃO 40 (Valor: 0,25)
Julgue as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta, sendo “C” para certo e “E” para
errado:
( ) O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser
realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.
( ) O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade
análoga só poderá circular nas vias públicas com licença especial da autoridade de trânsito, em
itinerário e horário fixados.
( ) É vedado, nas áreas envidraçadas do veículo aposição de inscrições, películas refletivas ou
não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo, na forma de
regulamentação do CONTRAN.
( ) O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta
lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
A) E, E, E, E
B) C, C, C, C
C) C, C, E, C
D) C, E, C, E
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