PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 002/2018
MOTORISTA DE CAMINHÃO, AMBULÂNCIA E ÔNIBUS

ATUALIDADES: 05 QUESTÕES
QUESTÃO 1 (Valor: 1)
O presidente dos Estados Unidos segue com as medidas polêmicas. A que mais chamou
a atenção em 2018, sendo capa de muitos jornais, foi a aplicação de uma lei dos anos
1950, que previa que filhos de imigrantes sem documentos poderiam ser separados de
seus pais. Qual é o nome do atual presidente americano?
A) Vladimir Putin
B) Donald Trump
C) Mauricio Macri
D) Barack Obama
QUESTÃO 2 (Valor: 1)
Nicolás Maduro é o presidente de um país que vive em crise há muitos anos. Desde 2013
muitos são os refugiados para diferentes países, entre eles o Brasil, principalmente o
estado de Roraima. De que país estamos falando?
A) Estados Unidos
B) Argentina
C) Venezuela
D) Uruguai
QUESTÃO 3 (Valor: 1)
As eleições presidenciais de 2018 foram recheadas de notícias falsas acerca dos
candidatos. Estas notícias, espalhadas pelas redes sociais em grande escala, muitas
vezes foram consideradas verdadeiras e atrapalharam a vida dos candidatos. Assinale a
alternativa que mostra o nome em inglês dado às notícias falsas.
A) Fake news
B) Real news
C) TV lie
D) Fake election
QUESTÃO 4 (Valor: 1)
O projeto que propõe alterações na Previdência Social vem sendo discutido pelo
Congresso Nacional desde 2017. Qual alternativa melhor explica o que é a Previdência
Social?

A) Um plano de saúde que garante atendimento igualitário a todos no Serviço Unificado de
Saúde.
B) Um movimento de estudantes secundaristas que defendem a maioridade penal.
C) Um fundo de garantia para empresas que pedirem falência ao governo.
D) Uma “poupança” feita pelo governo para garantir ao cidadão uma renda ao parar de trabalhar.
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QUESTÃO 5 (Valor: 1)
A história recente brasileira vive, desde 2016, um grande período de instabilidade tanto
política quanto econômica. Alguns fatos apontados em alternativas abaixo comprovam
esta afirmação. Assinale a opção que não se relaciona a este período.
A) Reeleição de Fernando Henrique Cardoso.
B) Impeachment de Dilma Rousseff.
C) Operação Lava-Jato.
D) Prisão de Luís Inácio Lula da Silva.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
QUESTÃO 6 (Valor: 1)
Atualmente as lojas apresentam muitas promoções. Normalmente as compras são feitas
no cartão e em várias vezes. Na loja “TUDO TEM” um jogo de sofá de R$ 2.044,00 é
oferecido em até 8 vezes no cartão. Caso você compre esse sofá e aceite pagar em 8 vezes
no cartão, qual será o valor mensal de sua dívida?

A) R$ 205,50
B) R$ 245,50
C) R$ 250,50
D) R$ 255,50
QUESTÃO 7 (Valor: 1)
O Senhor Brito tinha R$ 18.000,00 na sua conta em um banco. Retirou uma certa quantia,
mas depositou nesta mesma conta a quantia de R$ 2.500,00. Depois dessas transações
seu saldo passou a ser R$ 6.500. Quanto o Senhor Brito retirou?
A) R$ 16.000,00
B) R$ 15.000,00
C) R$ 14.000,00
D) R$ 13.000,00
QUESTÃO 8 (Valor: 1)
Observe a conversa de dois amigos:
Pedro: “Oi Henrique! Eu acertei 16/24 das questões da prova de matemática, e você??”
Henrique: “Nesta mesma prova eu acertei 4/6 das questões”
Segundo a conversa podemos afirmar:
A) Com certeza Henrique quem acertou mais questões!
B) Pedro acertou mais questões!
C) Os dois acertaram o mesmo número de questões!
D) Infelizmente Pedro errou mais questões do que Henrique!
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QUESTÃO 9 (Valor: 1)
Os jogadores profissionais de futebol do Brasil devido os vários compromissos fora de
suas cidades se esforçam para estudar. Assim a escolaridade dos jogadores de futebol
nos grandes centros não é tão pequena quanto imaginamos. Essa afirmação pode ser
observada com a pesquisa demonstrada no gráfico abaixo.

Conforme esses dados, o número de jogadores dos quatro clubes que concluíram o
Ensino médio é:
A) 68 jogadores
B) 54 jogadores
C) 48 jogadores
D) 30 jogadores
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
Os Números Naturais estão presentes em diversas situações do dia a dia. Abaixo
apresentamos algumas informações, cada letra que se encontra na frase corresponde a
um número natural apresentado em uma das fichas. Assinale a alternativa que faz as
correspondências corretas.
(1) 17

(2) 150

(3) 7.500

(4) 196.526.293

* Um lápis comum tem em média -------- cm de comprimento.
*A massa de um elefante africano pode chegar a -------- kg.
*Certas espécies de tartaruga chegam a viver -------- anos.
*A população do Brasil em 2012 era estimada em -------- habitantes.
A) 1 – 2 – 3 – 4
B) 1 – 3 – 2 – 4
C) 1 – 2 – 4 – 3
D) 2 – 3 – 1 – 4
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PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES
QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Ao escrevermos um texto devemos cuidar para não cometer erros de ortografia. Em uma
das frases abaixo, retiradas de placas de divulgação de produtos, há um erro de
concordância. Assinale-a.
A) “Conserta-se bicicletas”.
B) “Vende-se terreno com casa”.
C) “Aluga-se barco a vapor”.
D) “Compram-se produtos agrícolas”.
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Das frases abaixo uma apresenta problemas de concordância, ou seja, entre as palavras
há mistura de singular e plural. Identifique esta opção.
A) Todos os domingos nos reunimos na praça.
B) Chegou dois candidatos para fazer a prova.
C) Nas férias as pessoas costumam ir a praia.
D) O computador estava cheio de problemas.
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Abaixo você verá uma sequência de palavras em cada opção. Em apenas uma as palavras
estão escritas em ordem alfabética. Assinale-a.
A) folha - gato - camiseta - hortênsia
B) guerra - igreja - laranja - jiboia
C) pente - rato - menino - tempo
D) morango - paçoca - penal - retiro
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Quando nos referimos a uma pessoa que tem algum grau de autoridade, como reis,
presidentes, governadores, precisamos usar o pronome de tratamento correto. Imagine
que você irá escrever uma Carta ao prefeito de Maracajá. Qual pronome de tratamento
você deve usar?
A) Vossa Alteza
B) Vossa Santidade
C) Vossa Excelência
D) Vossa Magnificência
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QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Para entender uma anedota é preciso estar atento ao significado das palavras. Leia o texto
abaixo e assinale a opção que explica a graça da piada:
“O professor perguntou para Joãozinho:
 Joãozinho, quem nasce na Bahia é?
 Baiano!
 Quem nasce em Minas Gerais?
 Mineiro!
 E quem nasce no Rio?
 Peixe!”
A) Quem nasce no Rio de Janeiro é chamado de carioca ou peixe.
B) O aluno não entendeu que o professor estava se referindo ao estado do Rio de Janeiro.
C) Quem nasce na Bahia é mineiro e em Minas é baiano.
D) Quem nasce no Rio de Janeiro é flamenguista.

ESPECÍFICAS: 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
Conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro, são normas gerais de circulação e
conduta:
I.

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.

II.

Os usuários das vias terrestres devem abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo
perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela
criando qualquer outro obstáculo.

III.

Antes de 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 assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de
destino.

IV.

O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção
e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Analise as assertivas acima e assinale a alternativa correta:
A) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Todas as assertivas estão erradas.
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QUESTÃO 17 (Valor: 1)
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 estrada, aquele que estiver circulando por
ela.
B) No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela.
C) O veículo de maior porte.
D) Nos demais casos, o que vier pela esquerda do condutor.
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
Com relação à circulação de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, assinale a
alternativa correta:
A) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, não se admitindo exceções.
B) 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.
C) 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.
D) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos é terminantemente
proibido em qualquer hipótese.
QUESTÃO 19 (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:
A) 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.
B) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão atravessar a via o mais rápido possível.
C) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente poderá ocorrer
em qualquer circunstância.
D) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e
com os devidos cuidados de segurança, sem precisar obedecer as demais normas do
Código de Trânsito Brasileiro.
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QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:
I.

Nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo.

II.

Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar
um terceiro.

III.

A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão de 100 metros, pelo menos.

Analise as assertivas acima e assinale a alternativa correta:
A) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Todas as assertivas estão erradas.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:
I.

indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção
do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;

II.

aproximar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre
uma distância lateral de segurança;

III.

retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, 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.

Analise as assertivas acima e assinale a alternativa correta:
A) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
B) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Todas as assertivas estão erradas.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo,
deverá:
I.

Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem
acelerar a marcha;

II.

Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando,
sem acelerar a marcha.

III.

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.
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Analise as assertivas acima e assinale a alternativa correta:
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Todas as assertivas estão erradas.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Analise as assertivas abaixo sobre as normas gerais de circulação e conduta:
I.

Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as
demais normas de circulação.

II.

Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via,
gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que
devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo
CONTRAN.

III.

A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela direita, obedecida
a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de Trânsito
Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de
entrar à direita.

IV.

Os veículos que se deslocam sobre trilhos não terão preferência de passagem sobre os
demais.

Assinale a alternativa correta:
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
B) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Todas as assertivas estão erradas.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Analise as assertivas abaixo sobre as normas gerais de circulação e conduta:
I. Respeitadas as normas de circulação e conduta, em ordem crescente, os veículos de
menor porte serão sempre responsáveis pela segurança dos maiores, os motorizados
pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
II. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que
esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a
velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança
dos pedestres.
III. 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.
IV. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.
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Assinale a alternativa correta:
A) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
B) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
C) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
D) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Analise as assertivas abaixo sobre as normas gerais de circulação e conduta:
I.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executála 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.

II.

Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor
deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da
luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

III.

O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá
dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

IV.

Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno
deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá
aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Assinale a alternativa correta:
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
B) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Todas as assertivas estão erradas.
QUESTÃO 26 (Valor: 1)
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 esquerdo da pista
e executar sua manobra no maior 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 gozará de preferência de passagem
sobre os pedestres, ciclistas e os veículos que transitem em sentido contrário pela pista da
via da qual vai sair.
D) Ao sair de um lote lindeiro, executar, obrigatoriamente, a manobra em marcha à ré.
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QUESTÃO 27 (Valor: 1)
O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:
A) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, apenas durante a
noite.
B) Nas vias não iluminadas 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, para indicar a existência de risco à segurança para os veículos
que circulam no sentido contrário e para informar acerca de fiscalização de trânsito.
D) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva
forte, neblina, cerração e nas rodovias durante o dia.
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
Acerca do uso de luzes em veículo, assinale a alternativa correta:
A) O condutor utilizará o pisca-alerta apenas quando o veículo estivar imobilizado.
B) Durante a noite, em circulação ou imobilização, o condutor manterá acesa a luz de placa.
C) O condutor manterá acesos, à noite, o farol de luz baixa quando o veículo estiver parado
para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de
mercadorias.
D) Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas
próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa
durante o dia e a noite.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas
seguintes situações:
A) Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes;
B) Nas áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito
de ultrapassá-lo.
C) Para apressar os condutores que estão à sua frente quando está com pressa devidamente
justificada.
D) Para cumprimentar amigos e parentes.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas
da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito,
obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de:
I - Não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada,
transitando a uma velocidade anormalmente reduzida.
II - Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que
pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo
iminente.
III - Indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra
de redução de velocidade.
IV – Frear bruscamente o seu veículo apenas se dispuser de freios com o sistema ABS.
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Assinale a alternativa correta:
A) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
QUESTÃO 31 (Valor: 1)
Com relação ao motorista profissional, assinale a alternativa correta:
A) É proibido ao motorista profissional dirigir por mais de 8 (oito) horas ininterruptas veículos
de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.
B) Serão observados 45 (quarenta e cinco) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis)
horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento
e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 8 (oito) horas contínuas no exercício
da condução.
C) 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.
D) Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente
registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o
condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento
demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
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:
A) Ao atravessar a pista na faixa destinada aos pedestres poderá fazê-lo sem maiores cautelas
visto que é detentor de preferência sobre os veículos.
B) Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido
paralelo ao de seu eixo.
C) Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre
a pista onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito
interrompa o fluxo de veículos.
D) Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os
pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada e, uma vez iniciada a travessia
de uma pista, os pedestres poderá aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela
sem necessidade.
QUESTÃO 33 (Valor: 1)
A sinalização de trânsito terá a seguinte ordem de prevalência:
A)
B)
C)
D)

As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais.
As indicações do semáforo sobre os demais sinais.
As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.
Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 34 (Valor: 1)
São equipamentos obrigatórios dos veículos:
A) Cinto de segurança, com exceção dos veículos destinados ao transporte coletivo de
passageiros.
B) Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com
mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e
trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo (tacógrafo).
C) Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, inclusive motocicletas.
D) Equipamento suplementar de retenção - airbag frontal para o condutor e todos os
passageiros do veículo.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:
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, II e IV estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
Acerca das categorias de habilitação, assinale a alternativa correta:
A) Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso
bruto total não exceda a quatro mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a
doze lugares, excluído o do motorista;
B) Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso
bruto total exceda a quatro mil e quinhentos quilogramas;
C) Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja
lotação exceda a doze lugares, excluído o do motorista;
D) Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre
nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou
articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação
exceda a 8 (oito) lugares.
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QUESTÃO 37 (Valor: 1)
Acerca da infração de excesso de velocidade, assinale a alternativa correta:
A) Quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte por cento), a infração é média
e a penalidade multa.
B) Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 50%
(cinquenta por cento), a infração é grave e a penalidade multa [2 (três) vezes].
C) Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinquenta por cento) até 75%
(setenta e cinco por cento), a infração é gravíssima e a penalidade multa [3 (três) vezes],
suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação.
D) Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 75% (setenta e cinco por cento), a
infração é ultra gravíssima e a penalidade multa [5 (três) vezes], suspensão imediata do
direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
O recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual dar-se-á mediante recibo, além dos
casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando:
A) Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração.
B) Se o prazo de licenciamento estiver vencido.
C) No caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 39
Acerca do crime de embriaguez ao volante, assinale a alternativa correta:
A) É permitida a ingestão de álcool pelo condutor desde que o trajeto entre o local de consumo
da bebida e sua residência não ultrapasse 10Km (dez quilômetros).
B) Não caracteriza o crime caso o condutor não ultrapasse o limite de velocidade
regulamentado para a via.
C) O crime será constatado quando o condutor do veículo apresentar concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama
de álcool por litro de ar alveolar; ou sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora.
D) Homens e mulheres possuem limites de concentração de álcool por litro de sangue
regulamentados de forma diversa no Código de Trânsito Brasileiro.
QUESTÃO 40
José, motorista de ônibus da empresa “X”, está acostumado a fazer um trajeto de 200Km
entre dois municípios em cerca de duas horas e meia durante o dia e em condições
climáticas favoráveis. No caso em apreço, considerando-se condições adversas de
trânsito, clima e via, José deverá:
A) À noite, manter a mesma velocidade visto que o farol possibilita ampla visibilidade da pista
adiante.
B) Em dias de chuva, reduzir a velocidade do veículo considerando um aumento na distância
de frenagem em relação aos dias de sol.
C) Em dias de intenso fluxo de veículos, aumentar a velocidade média para chegar ao destino
no horário habitual.
D) Em vias mal sinalizadas e esburacadas, manter a velocidade média e dirigir e zigue-zague
e na contramão de direção para chegar ao destino no horário habitual.
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