PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 001/PMM/2020
MOTORISTA DE CAMINHÃO E ÔNIBUS
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


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



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

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 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.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
O ano de 2019 foi marcado por polêmicos e conflituosos eventos políticos na América Latina.
Assinale a alternativa com o nome do país em que Juan Guaidó autoproclamou-se
presidente.
A) Venezuela
B) Peru
C) Bolívia
D) Chile
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
Assinale a alternativa com o nome do atual vice-presidente da república do Brasil.
A) Michel Temer
B) Jair Messias Bolsonaro
C) Sérgio Fernando Moro
D) Antônio Hamilton Martins Mourão
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Atualmente, há uma discussão importante em nossa sociedade sobre as energias
renováveis, também chamadas de energias limpas. Assinale a alternativa que contenha
apenas exemplos deste tipo de energia.
A) Carvão mineral, energia hidroelétrica, energia solar
B) Energia eólica, carvão mineral, energia solar
C) Energia eólica, energia hidroelétrica, energia solar
D) Gasolina, energia eólica, energia hidroelétrica
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
O Brasil está dividido geograficamente em cinco grandes regiões. Quais são elas?
A) Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul
B) Norte, Noroeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul
C) Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Centro-Oeste, Sul
D) Norte, Nordeste, Sudeste, Cerrado, Sul
QUESTÃO 05 (Valor: 1)
Em 2019, dentro do quadro de reformas prometido pelo atual governo federal, foi aprovada
uma reforma no Congresso Nacional que determina mudanças nas aposentadorias dos
brasileiros. De que reforma estamos falando?
A) Reforma Tributária
B) Reforma da Previdência Social
C) Reforma Trabalhista
D) Reforma da Saúde
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QUESTÃO 06 (Valor: 1)
Há, na fala, diversas maneiras de se dizer o que pretende, podendo-se utilizar gírias e
expressões regionais, por exemplo. Entretanto, há momentos mais formais que outros e isso
também está presente na fala. Essas diferenças são caracterizadas por: linguagem formal e
linguagem informal.
Analise as frases abaixo e as relacione com a linguagem correspondente.
( ) Senhor, as planilhas já estão disponíveis para conferência.
(A) Linguagem formal
( ) Ô irmão, tu viu minha bike por aí?
( ) Sôra, não consegui entender essa questão aqui, ó!
(B) Linguagem informal
( ) Bom dia, eu poderia lhe ajudar em algo?
Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA.
A) B - A - A - B.
B) A - B - A - B.
C) A - B - B - A.
D) A - B - B - B.
QUESTÃO 07 (Valor: 1)
Quanto ao uso ou não de acentos, assinale a alternativa em que todas as palavras estão
escritas CORRETAMENTE.
A) minissáia – livraria – telegrama – cômputador.
B) assembleia – pastéis – ideia – cidadãos.
C) isqueiro – assembléia – minissaia – vôo.
D) secretaria – computador – paginá – reêmbolso.
QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Preencha as lacunas do texto abaixo e assinale a alternativa que apresenta as palavras
CORRETAS.
“Nos atrasamos para a _____ de cinema porque o meu carro estragou, tive que deixa-lo no
_____ e só irei busca-lo amanhã de tarde, no período de maior _____ na rodovia.”
A) sessão – concerto – tráfego.
B) seção – concerto – tráfico.
C) seção – conserto – tráfego.
D) sessão – conserto – tráfego.
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QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Leia com atenção as frases abaixo e assinale a alternativa em que a sentença NÃO gera mais
de um significado.
A) Preciso da chave do cofre que está na sua casa.
B) A atendente mal-humorada dobrou os lençóis.
C) Felizes, as crianças correram para o parque.
D) Falei com meu amigo que estava com enjoos.
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
Leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde às escritas de maneira
INCORRETA.
I – Se você querer, posso buscar aqueles livros.
II – Faz duas horas que estou esperando o atendimento médico.
III – Eu gostaria de levar duzentos gramas de muçarela.
IV – Eu vou pedir apenas um omelete.
A) Apenas I e IV.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas I.

QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Num cofre estão depositadas apenas moedas de 25 centavos e de 50 centavos, num total de
31 moedas. Sabe-se ainda que o número de moedas de 25 centavos excede o de 50 centavos
em 5 unidades. Essas moedas totalizam a quantia de:
A) R$ 10,50
B) R$ 11,00
C) R$ 11,50
D) R$ 12,00
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
O casal Sandro e Marcia querem reformar o piso do seu apartamento, para tanto, contaram
todas as peças do piso atual, e chegaram ao número de 300 peças que mediam 20 cm por 20
cm cada uma. Para o novo piso escolheram peças que medem 30 cm por 25 cm. Nestas
condições e considerando perda zero, o número mínimo de peças que o casal vai precisar
comprar é:
A) 160
B) 170
C) 180
D) 190
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QUESTÃO 13 (Valor: 1)
No Supermercado “Compre Mais” o quilograma de uma certa marca de presunto custa R$
8,60. Vinício necessita comprar apenas 350 gramas desse presunto para servir no café da
manhã da sua família. Assinale o valor do troco se Vinício levar R$ 5,00:
A) R$ 2,91
B) R$ 2,09
C) R$ 1,91
D) R$ 1,99
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Para escoar completamente o conteúdo de uma caixa d’agua uma bomba leva 1hora,
37minutos e 42 segundos. Qual será o tempo para escoar completamente o mesmo conteúdo
se usarmos 2 bombas iguais a anterior?
A) 46 minutos e 21 segundos
B) 47 minutos e 21 segundos
C) 48 minutos e 51 segundos
D) 46 minutos e 51 segundos
QUESTÃO 15 (Valor: 1)
No quadro a seguir está representado o saldo da conta bancária de Bianca em três dias do
mês de abril. Em qual dos três dias a conta de Bianca apresentou o maior saldo? E o menor?

Dia 17 de abril: - R$ 117,00
Dia 23 de abril: - R$ 51,00
Dia 30 de abril: - R$ 84,00
Dia 17 de abril: - R$117,00
A) Maior saldo no dia 23 de abril e o menor saldo no dia 17 de abril
B) Maior saldo no dia 17 de abril e o menor saldo no dia 30 de abril
C) Maior saldo no dia 17 de abril e o menor saldo no dia 23 de abril
D) Maior saldo no dia 30 de abril e o menor saldo no dia 23 de abril
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:
A) Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a
marcha.
B) Se estiver circulando pela faixa da direita, mudar de faixa e acelerar o veículo.
C) Fazer o possível para que a manobra não seja exitosa.
D) Acionar imediatamente a luz indicadora de direção para a esquerda e aguardar o término da
manobra.
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QUESTÃO 17 (Valor: 1)
O condutor deverá utilizar o pisca-alerta nas seguintes situações:
A) Quando estiver circulando acima da velocidade regulamentada para a via.
B) Em imobilizações ou situações de emergência.
C) Quando o seu veículo estiver com algum equipamento obrigatório faltante.
D) Quando o condutor estiver dirigindo sob o efeito de álcool.
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas
seguintes situações:
A) Para comemorar o título do seu time do coração.
B) Nas cidades, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de
ultrapassá-lo.
C) Para chamar um amigo.
D) Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes.
QUESTÃO 19 (Valor: 1)
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes
normas:
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 se fará pelo lado esquerdo da via, inadmitindo-se as exceções.
C) Em caso de enchente, o condutor deverá passar pelos cursos d’água em quinta marcha e
velocidade máxima do veículo.
D) É proibido transportar animais vivos no interior de veículos.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Logo após iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá
indicar seu propósito de forma clara, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou
fazendo gesto convencional de braço.
B) O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem
perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
C) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, terá preferência
sobre os veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
D) Nas vias não providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno não
poderão ser feitas.
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QUESTÃO 21 (Valor: 1)
Julgue as assertivas abaixo acerca do trânsito de veículos em fluxos que se cruzem ao se
aproximarem de local não sinalizado. Neste caso, terá preferência de passagem:
I) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela.
II) No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela.
III) No caso de aclives, aquele que estiver subindo.
IV) Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
B) Todas as assertivas estão corretas.
C) Todas as assertivas estão erradas.
D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
Julgue as assertivas abaixo acerca das normas gerais de circulação e conduta:
I) Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as
da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não
houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao
deslocamento dos veículos de maior velocidade.
II) A circulação de veículos em frente às escolas de ensino fundamental deverá ocorrer em
velocidade máxima de 40 Km/h nos horários de entrada e saída dos estudantes.
III) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para
que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento.
IV) Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais
normas de circulação.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Todas as assertivas estão erradas.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
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:
I) Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os
condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e
parando, se necessário.
II) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via
quando o veículo já tiver passado pelo local.
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III) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer
quando da efetiva prestação de serviço de urgência.
IV) A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e
com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas do Código de Trânsito
Brasileiro.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
C) Todas as assertivas estão erradas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Acerca dos motoristas profissionais, assinale a alternativa CORRETA:
A) É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos
de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.
B) Serão observados 45 (quarenta e cinco) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas na
condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo
de direção.
C) O condutor é obrigado, dentro do período de 48 (quarenta e oito) horas, a observar o mínimo de
11 (onze) horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os
intervalos.
D) Entende-se como tempo de direção ou de condução o período em que o condutor estiver
efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino, acrescido do tempo para o
carregamento e descarregamento do veículo.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Acerca das regras de circulação para os pedestres, assinale a alternativa CORRETA:
A) O ciclista pedalando a sua bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.
B) 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.
C) Nas áreas rurais, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a
circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos
bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que
a segurança ficar comprometida.
D) Nas vias urbanas, 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, exceto em locais
proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.
QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em
conta, principalmente, entre outros aspectos:
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A) As condições do terreno.
B) A utilização sempre das faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa
distância de até cem metros dele.
C) A visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos.
D) A presença de agente de trânsito no local.
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
Julgue as assertivas abaixo acerca do cruzamento das vias pelos pedestres:
I) Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido
perpendicular ao de seu eixo;
II) Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista
o pedestre deve obedecer às indicações luminosas, caso haja foco de pedestres.
III) Onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa
o fluxo de veículos.
IV) Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres
devem atravessar a via na continuação da calçada.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
C) Todas as assertivas estão erradas.
D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
Julgue as assertivas abaixo acerca da sinalização de trânsito:
I) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e
mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a
segurança do trânsito.
II) É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos,
publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da
sinalização.
III) A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias condicionase à prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.
IV) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via não poderá retirar ou determinar
a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a
segurança do trânsito, sem antes notificar o responsável para apresentar defesa.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
B) Todas as assertivas estão corretas.
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
D) Todas as assertivas estão erradas.
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QUESTÃO 29 (Valor: 1)
Julgue as assertivas abaixo acerca da sinalização de trânsito:
I) Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista no Código de Trânsito
Brasileiro e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização
de qualquer outra.
II) 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.
III) Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso
coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas, na forma regulamentada
pelo CONTRAN.
IV) As vagas de estacionamento regulamentado deverão ser sinalizadas com as respectivas placas
indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento
indevido.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Todas as assertivas estão erradas.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
Os sinais de trânsito classificam-se em:
I) Verticais.
II) Horizontais.
III) Dispositivos de sinalização auxiliar.
IV) Reflexivos.
V) Barulhentos.
VI) Gestos do agente de trânsito e do condutor.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas as assertivas I, II, III e VI estão corretas.
B) Apenas a assertiva V está errada.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Todas as assertivas estão erradas.
QUESTÃO 31 (Valor: 1)
Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito
após a realização de obras ou de manutenção, enquanto:
A) Não houver ampla publicação na imprensa acerca da conclusão das obras.
B) Não houver agentes de trânsito orientando a circulação de veículos no local.
C) Todas as viaturas do órgão de trânsito com circunscrição sobre a via não circular por ela para
testar as condições da mesma.
D) Não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições
adequadas de segurança na circulação.
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QUESTÃO 32 (Valor: 1)
A sinalização de trânsito terá a seguinte ordem de prevalência:
A) Os demais sinais sobre as indicações do semáforo.
B) As demais normas de trânsito sobre as indicações dos sinais.
C) A sinalização de advertência sobre a de regulamentação.
D) As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais.
QUESTÃO 33 (Valor: 1)
Acerca da sinalização de trânsito, marque a alternativa correta:
A) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação
da sinalização, entretanto, não poderá ser responsabilizado pela sua falta, insuficiência ou incorreta
colocação.
B) Não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro por inobservância à
sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.
C) O Conselho Nacional de Trânsito não poderá editar normas complementares no que se refere à
interpretação, colocação e uso da sinalização.
D) O órgão de trânsito municipal poderá criar sinalização de trânsito não prevista no Código de
Trânsito Brasileiro, desde que devidamente adequada às características locais.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Julgue as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I) Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente,
fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica.
II) Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos
limites estabelecidos pelo órgão de trânsito municipal.
III) Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros, com
peso bruto total, ou com peso bruto total combinado com peso por eixo, superior ao fixado pelo
fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora, exceto em se
tratando de veículos importados.
IV) Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível, que não se
enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida,
pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo,
válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
B) Todas as assertivas estão corretas.
C) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
D) Todas as assertivas estão erradas.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:
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I) For transferida a propriedade.
II) O proprietário mudar o Município de domicílio ou residência.
III) For alterada qualquer característica do veículo.
IV) Houver mudança de categoria.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
B) Todas as assertivas estão corretas.
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Todas as assertivas estão erradas.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
Acerca do licenciamento dos veículos, assinale a alternativa CORRETA:
A) É facultativo o porte do Certificado de Licenciamento Anual.
B) O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao
Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo DETRAN.
C) Os veículos novos também estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo
CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.
D) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via,
deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal,
onde estiver registrado o veículo.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
A habilitação 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, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio
órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos:
A) Possuir Carteira de Identidade ou equivalente.
B) Ser civilmente imputável.
C) Saber ler e escrever em duas línguas.
D) Possuir mais de 16 (dezesseis) anos de idade.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine
dependência é uma infração administrativa que:
A) Tem como penalidade multa (doze vezes) e suspensão do direito de dirigir por 24 (vinte e quatro)
meses.
B) A medida administrativa prevista é o recolhimento do documento de habilitação tão somente.
C) Aplica-se em triplo da multa prevista originalmente em caso de reincidência no período de até
12 (doze) meses.
D) Consubstancia-se em uma infração gravíssima.
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QUESTÃO 39 (Valor: 1)
A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas no
Código de Transito Brasileiro e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes
medidas administrativas:
A) Advertência verbal.
B) Retenção do veículo.
C) Aplicação de multa.
D) Pontuação na CNH.
QUESTÃO 40 (Valor: 1)
São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o
condutor do veículo cometido a infração:
A) Utilizar o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas.
B) Com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial
a terceiros.
C) Todas as alternativas estão corretas.
D) Não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.

12

