GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPEM/RO
CONCURSO PÚBLICO para provimento de cargos efetivos,
pertencentes ao Quadro de Pessoal do IPEM/RO.

MOTORISTA AUXILIAR – CNH “E”
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ATENÇÃO:
Verifique se o código da
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas

TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE
DO ESCRITOR FERNANDO SABINO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“No fim tudo dá certo, e se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim.”
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

ATENÇÃO

Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

DURAÇÃO DA PROVA: 03h30min

ESTE CADERNO CONTÉM 40 (QUARENTA)
QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Quantidade de
questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa

8

2,5

História e Geografia de Rondônia

4

2,5

Conhecimentos Específicos

28

2,5

Disciplinas

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.
RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.
Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.
Por motivo de segurança:
O candidato só poderá retirar-se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;
Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;
O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
meio. O descumprimento dessa
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e
Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

BOA PROVA!
www.funcab.org

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar
qualquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – Conmetro, tornando-se de uso obrigatório
em todo o Território Nacional.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

(Fonte:<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/unidLegaisMed.
asp.> acesso em 17/12/2012)

Unidades Legais de Medidas
As informações aqui apresentadas irão ajudar
você a compreender melhor e a escrever
corretamente as unidades de medida adotadas no
Brasil.
A necessidade de medir é muito antiga e
remete à origem das civilizações. Por longo tempo,
cada povo teve o seu próprio sistema de medidas,
baseado em unidades arbitrárias e imprecisas como,
por exemplo, aquelas baseadas no corpo humano:
palmo, pé, polegada, braça, côvado.
Isso criava muitos problemas para o
comércio, porque as pessoas de uma região não
estavam familiarizadas com o sistema de medidas
das outras regiões. Imagine a dificuldade em comprar
ou vender produtos cujas quantidades eram
expressas em unidades de medida diferentes e que
não tinham correspondência entre si.
A civilização ocidental testemunhou, com a
crise do feudalismo, transformações políticas e
econômicas que criaram a necessidade de conciliar
os interesses da nobreza aos da crescente burguesia
mercantil. A formação dos Estados Nacionais tinha
por características marcantes a criação de unidades
monetárias; de um idioma nacional; e a padronização
de pesos e medidas, para facilitar as trocas
comerciais. A Revolução Científica do séc. XVII
consolidaria mudanças no cenário intelectual,
promovendo o estudo da Natureza e seus fenômenos
à luz de novos conhecimentos.
A partir de 1790, no agitado período da
Revolução Francesa, propostas para uma nova
legislação metrológica foram enviadas à Assembleia
Nacional. Aprovada no ano seguinte, o novo sistema
teria por base de comprimento a décima milionésima
parte do quadrante de meridiano terrestre, baseado
nas medições do arco de meridiano compreendido
entre Dunquerque e Barcelona. A Academia de
Ciências da França conduziu o projeto,
apresentando, em 1799, o Sistema Métrico Decimal.
Posteriormente, muitos outros países adotaram o
sistema, inclusive o Brasil, aderindo à Convenção do
Metro, de 20 de maio de 1875.
O Sistema Métrico Decimal adotou,
inicialmente, três unidades básicas de medida: o
metro, o quilograma e o segundo. Entretanto, o
desenvolvimento científico e tecnológico passou a
exigir medições cada vez mais precisas e
diversificadas. Variadas modificações ocorreram até
que, em 1960, o Sistema Internacional de Unidades
(SI), mais complexo e sofisticado, foi consolidado
pela 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. O SI
foi adotado também pelo Brasil em 1962, e ratificado
pela Resolução nº 12 (de 1988) do Conselho

Questão 01
A afirmação que melhor traduz a ideia central do texto
é:
A) A necessidade de se criar uma unidade de medida
surgiu a partir do século XX, quando houve um
avanço no campo da tecnologia no mundo inteiro.
B) Com as novas invenções e a construção de
edificações enormes, foi necessário que o homem
criasse uma unidade de medida universal.
C) Na origem das civilizações, a variedade de
unidades de medidas, muitas vezes arbitrárias e
imprecisas, trazia problemas para a sociedade,
porque nem todas as pessoas as conheciam.
D) O homem somente começou a se preocupar com
as medidas após a Revolução Científica, no
século XVII, época em que se percebeu um
avanço tecnológico na Europa.
E) Com o livre comércio dos tempos modernos, cada
nação define suas unidades de medida, em
convenção, de acordo com as necessidades de
seus grupos sociais, e cabe aos povos
estrangeiros fazerem a conversão dessas
unidades durante o processo de comercialização.

Questão 02
De acordo com o texto, a formação dos Estados
Nacionais trouxe a necessidade de se criarem:
A) métodos de estudo científico para que novas
descobertas sobre os fenômenos naturais
pudessem acontecer.
B) unidades padronizadas para facilitarem o
processo de comercialização: a monetária e
aquelas para pesos e medidas.
C) novos estudos sobre economia, já que havia um
aumento no processo de comercialização no
mundo inteiro por conta do poder da burguesia.
D) determinados procedimentos científicos como
forma de padronizar as pesquisas para
acompanhar as necessidades da burguesia no
campo mercantil.
E) leis que conciliassem os interesses da nobreza, já
em decadência, com os da burguesia,
responsável pelo comércio na época.
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Questão 05

Questão 03
A palavra ENTRETANTO, empregada para introduzir
o período “Entretanto, o desenvolvimento científico e
tecnológico passou a exigir medições cada vez mais
precisas e diversificadas.”, no último parágrafo,
denota, em relação ao trecho anterior, uma ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a opção em que está correto o significado da
palavra RATIFICADO no trecho “O SI foi adotado
também pelo Brasil em 1962, e ratificado pela
Resolução nº 12 (de 1988) do Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
Conmetro, tornando-se de uso obrigatório em todo o
Território Nacional.”:

tempo.
finalidade.
explicação.
proporção.
oposição.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 04
A alternativa em que se reescreveu corretamente o
período “Variadas modificações ocorreram até que,
em 1960, o Sistema Internacional de Unidades (SI),
mais complexo e sofisticado, foi consolidado pela
11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas.” na voz
ativa, é:

corrigido.
revisado.
anunciado.
confirmado.
alterado.

Questão 06
Observe o emprego do acento grave para marcar a
crase no período: “A necessidade de medir é muito
antiga e remete à origem das civilizações.” Também
está correto, de acordo com a norma culta da língua, o
emprego do acento grave para assinalar a crase, na
alternativa:

A) Variadas modificações ocorreram até que, em
1960, a 11ª Conferência Geral de Pesos e
Medidas consolidou o Sistema Internacional de
Unidades (SI), mais complexo e sofisticado.
B) Variadas modificações ocorreram até que, em
1960, o Sistema Internacional de Unidades (SI),
mais complexo e sofisticado, consolidou-se pela
11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas.
C) Variadas modificações ocorreram até que, em
1960, o Sistema Internacional de Unidades (SI),
mais complexo e sofisticado, consolidou pesos e
medidas, na 11ª Conferência Geral de Pesos e
Medidas.
D) Variadas modificações ocorreram até que, em
1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e
medidas, consolidaram o Sistema Internacional
de Unidades (SI), mais complexo e sofisticado.
E) Variadas modificações ocorreram, até que, em
1960, o Sistema Internacional de Unidades (SI),
mais complexo e sofisticado, consolidou a
11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas.

A) As novas unidades de medidas foram criadas
para atender à anseios do avanço tecnológico.
B) A padronização das unidades de pesos e medidas
foi útil à todos os países, pois facilitou o comércio
entre eles.
C) Referiu-se às unidades de pesos e medidas
consolidadas pelo Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
Conmetro.
D) O C o n s e l h o N a c i o n a l d e M e t r o l o g i a ,
Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro
– é o órgão que normatiza pesos e medidas à
serem adotadas pelas indústrias brasileiras.
E) Solicitaram ao empresário que usasse o peso e a
medida de seu produto de acordo com às normas
do INMETRO.
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Questão 10

Questão 07
O emprego do sinal de pontuação dois pontos (:) no
fragmento “O Sistema Métrico Decimal adotou,
inicialmente, três unidades básicas de medida: o
metro, o quilograma e o segundo.” está corretamente
justificado na opção:

O processo histórico da formação do estado de
Rondônia possui muitos capítulos importantes, com
diferentes atores. Um dos marcos nesse processo foi
a criação do Território Federal do Guaporé por meio
do Decreto-Lei nº 5.812, de 13 de setembro de 1943.
O Presidente da República que assinou o referido
documento foi:

A) Introduz a narração de um estudioso no assunto.
B) Apresenta uma enumeração de itens sobre o que
se afirmou anteriormente.
C) Sinaliza que o autor fará uma retificação sobre a
afirmação anterior.
D) Anuncia um questionamento do autor acerca do
tema em discussão.
E) Propõe uma solução para o problema da
padronização de medidas no país.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 11
A construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio
no rio Madeira, além de ser um marco do investimento
de infraestrutura no estado de Rondônia, é também
alvo de intensos debates sobre os impactos
ambientais. O ciclo reprodutivo dos peixes é um
desses temas que suscitaram medidas para tentar
compensar o impacto ambiental provocado pela
construção da referida hidrelétrica. A principal medida
adotada visando a diminuir o impacto nas piracemas
após o desvio do rio e que começou a ser avaliada em
2012, foi:

Questão 08
Assinale a palavra cuja acentuação DESTOA das
demais segundo as regras de acentuação da norma
culta da língua:
A)
B)
C)
D)
E)

metrológica.
básicas.
políticas.
países.
período.

A) Criação de uma ONG cujos voluntários farão o
transporte dos peixes manualmente.
B) Troca das espécies nativas por espécies mais
resistentes às novas condições.
C) Despejo, no lago da hidrelétrica, de peixes fêmeas
criadas em cativeiro.
D) Construção de um canal artificial que imita as
condições do rio natural.
E) Formação de um lago artificial, viabilizando a
prática da piscicultura.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA
Questão 09
No estado de Rondônia, predomina o clima equatorial
com a variação das temperaturas condicionada às
variações de altitude e às diferenças pluviométricas
(chuvas). A precipitação anual varia entre 1.800 mm e
2.400 mm, sendo considerado um elevado índice de
chuvas. Entretanto, existem meses em que a
quantidade de chuvas é menor. Tradicionalmente, o
trimestre que apresenta os menores índices
pluviométricos no estado de Rondônia é de:
A)
B)
C)
D)
E)

Getúlio Vargas.
Gaspar Dutra.
Juscelino Kubitschek.
Jânio Quadros.
João Goulart.

Questão 12
No dia 7 de outubro de 2012, foi realizado o plebiscito
sobre a criação ou não do município de Tarilândia.
Concomitante ao processo das eleições municipais, a
maioria dos eleitores optou pelo “sim” que significa a
continuidade dos trâmites para a formação do novo
município. Todavia, nem todos os eleitores do estado
de Rondônia participaram desse instrumento de
manifestação da vontade popular. Os eleitores
envolvidos diretamente no plebiscito foram os das
seguintes cidades:

Janeiro a Março.
Março a Maio.
Junho a Agosto.
Setembro a Novembro.
Novembro a Janeiro.

A)
B)
C)
D)
E)
04

Urupá e São Miguel do Guaporé.
Guajará-Mirim e Porto Velho.
Governador Jorge Teixeira e Urupá.
São Miguel do Guaporé e Guajará-Mirim.
Jaru e Governador Jorge Teixeira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17
Dirigir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação
em desacordo com a categoria do veículo que esteja
conduzindo é considerada uma infração:

Questão 13
É competência do Departamento Estadual de
Trânsito:

A) média, com penalidade de multa e apreensão do
veículo.
B) grave, com penalidade de multa e remoção do
veículo.
C) grave, com penalidade de multa agravada em
cinco vezes.
D) gravíssima, com penalidade de multa agravada
em três vezes.
E) gravíssima, com a penalidade de multa agravada
em cinco vezes.

A) registrar e licenciar ciclomotores.
B) estabelecer as diretrizes do regimento interno das
JARI.
C) criar câmaras temáticas.
D) julgar os recursos interpostos contra decisões das
JARI.
E) coletar dados estatísticos e elaborar estudos
sobre acidentes de trânsito e suas causas.

Questão 14

Questão 18

O condutor que deseja indicar a existência de risco à
segurança para os ocupantes dos veículos que
circulam no sentido contrário deverá usar:

Dirigir veículo sob a influência de álcool acarreta a
seguinte medida administrativa:
A)
B)
C)
D)
E)

A) luz baixa e acionar a buzina.
B) luz alta e acionar a buzina.
C) troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e
por curto período de tempo.
D) o pisca-alerta.
E) as luzes de posição.

apreensão do veículo.
cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
frequência obrigatória em curso de reciclagem.
suspensão do direito de dirigir.
recolhimento do documento de habilitação.

Questão 19
O gesto do condutor na figura abaixo significa:

Questão 15
Ao conduzir um micro-ônibus por uma via de trânsito
rápido, o condutor deverá respeitar a velocidade
máxima de:
A)
B)
C)
D)
E)

60 km/hora.
80 km/hora.
90 km/hora.
100 km/hora.
110 km/hora.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 16
Carlos se mudou do Amapá para Rondônia. Nesse
caso, obrigatoriamente, deverá ser expedido um
novo Certificado de Registro de Veículo. O prazo para
Carlos adotar as providências necessárias à
efetivação do novo CRV é:
A)
B)
C)
D)
E)

dobrar à esquerda.
dobrar à direita.
diminuir a marcha.
parar.
seguir em frente.

imediatamente.
até 10 dias após a mudança.
até 15 dias após a mudança.
até 30 dias após a mudança.
no licenciamento anual do veículo.
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Questão 23

Questão 20
Em relação ao uso do cinto de segurança, é correto
afirmar que:

O cárter, peça fixa do motor, tem por função:
A) acolher os combustíveis.
B) queimar os combustíveis.
C) alojar os cilindros, os canais de lubrificação e
refrigeração.
D) alojar as válvulas, o eixo de comando de válvulas
e a câmara de combustão.
E) armazenar o óleo e proteger o conjunto móvel.

A) a faixa inferior deve ficar acima do abdome,
sobretudo nas gestantes.
B) a faixa transversal deve vir sobre o ombro,
atravessando o peito, sem tocar o pescoço.
C) é permitido o uso de presilhas.
D) o cinto deve ser utilizado de modo a permitir
folgas.
E) pode-se compartilhar o mesmo cinto ao
transportar criança no colo.

Questão 24
O componente do veículo que é responsável por
gerar eletricidade quando o motor do veículo está em
movimento é.

Questão 21
Ao conduzir seu veículo e se deparar com ventos
fortes frontais, você deverá agir da seguinte maneira:

A)
B)
C)
D)
E)

A) abrir os vidros e aumentar a velocidade enquanto
estiver circulando por esta área.
B) abrir os vidros e reduzir a velocidade.
C) reduzir a velocidade, segurar o volante com
firmeza e manter o alinhamento do veículo.
D) diminuir a velocidade, usando o freio e, se
necessário, reduzir a marcha.
E) redobrar a atenção e aumentar a distância entre o
seu veículo e o que o precede.

a bateria.
o motor de partida.
o alternador.
a bobina.
o distribuidor.

Questão 25
A fuligem é composta por partículas sólidas e
líquidas. Ela fica suspensa na atmosfera e pode:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 22
O número 6 no painel abaixo representa o seguinte
instrumento de controle do veículo:

causar tonturas e vertigens.
causar danos irreversíveis aos pulmões.
provocar alterações no sistema nervoso central.
provocar irritação na pele.
facilitar a propagação de infecções gripais.

Questão 26
Quando o veículo apresenta excesso de fumaça azul,
possivelmente isso ocorre em decorrência de
problemas relacionados com:

A)
B)
C)
D)
E)

A) filtro de ar e freio-motor.
B) bomba injetora e bicos injetores.
C) combustível contaminado e temperatura baixa do
motor .
D) vazamento de água nos cilindros e consumo de
óleo lubrificante.
E) nível de óleo e cilindro do motor/anéis.

luz de freio.
luz de emergência.
manômetro.
amperímetro.
seta direcional.
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Questão 31

Questão 27
O Código de Trânsito Brasileiro prioriza o equilíbrio
entre o homem, o veículo e a via. Para promoção
desse objetivo foram criadas áreas responsáveis pela
organização do trânsito. A área responsável por
regulamentar, autuar, fiscalizar e aplicar as
penalidades previstas no Código é:
A)
B)
C)
D)
E)

Quando veículos, transitando por fluxos que se
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá
preferência de passagem, no caso de rotatória, o
veículo que:
A)
B)
C)
D)
E)

a engenharia de tráfego.
o esforço legal.
a educação.
o governo federal.
o Poder Judiciário.

Questão 32
Os exames de aptidão física e mental para os
candidatos à renovação da CNH, com mais de
65 anos, possuem validade de:

Questão 28
A distância entre o local do acidente e o início da
sinalização do local, numa rodovia, em caso de
chuva, deverá ser de:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

60 passos longos.
80 passos longos.
100 passos longos.
160 passos longos.
200 passos longos.

um ano.
dois anos.
três anos.
quatro anos.
cinco anos.

Questão 33

Questão 29

As placas de regulamentação R-24a, R-21 e R-8a,
conforme figuras abaixo, ordenam respectivamente,
ao usuário:

Os sintomas: pulso fraco e acelerado, pele fria e
pálida, boca branca, sede, tontura e inconsciência,
podem ocorrer, se a vítima estiver:
A)
B)
C)
D)
E)

estiver entrando na rotatória.
estiver circulando por ela.
for de menor porte.
vier pela direita.
vier pela esquerda.

com hemorragia interna.
em estado de choque.
em convulsão.
com fraturas externas.
com queimaduras.

Questão 30

A) Passagem obrigatória, Alfândega e Proibido
ultrapassar.
B) Siga em frente, Lombada e Permitido
ultrapassar.
C) Siga em frente, Depressão e Proibido mudar de
faixa de trânsito.
D) Sentido de circulação da via, Alfândega e
Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da
esquerda para direita.
E) Passagem obrigatória, Lombada e Proibido
ultrapassar.

No caso de uma vítima de trânsito apresentar fogo
nas roupas, um dos procedimentos recomendados é:
A) deitar a vítima no chão com o lado das chamas
para baixo.
B) iniciar o abafamento do fogo pelos pés até
alcançar a cabeça.
C) envolvê-la numa toalha umedecida e após,
oferecer-lhe água.
D) abafar as chamas, utilizando-se de uma toalha ou
cobertor.
E) jogar água na roupa para tentar apagar o fogo.
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Questão 34

Questão 37

Sobre o veículo em movimento, é correto afirmar:

O acidente em que o veículo é atingido lateralmente,
que ocorre com mais frequência em cruzamentos, em
razão da falta de observância das normas de
circulação e conduta, é chamado de:

A) Todo veículo em movimento deve ocupar a faixa
mais à esquerda da pista de rolamento, quando
não houver faixa especial a ele destinada.
B) Quando uma pista de rolamento comportar várias
faixas de trânsito no mesmo sentido, ficarão as da
direita destinadas à ultrapassagem e ao
deslocamento dos veículos de menor velocidade.
C) Para dobrar à esquerda, em interseções de vias
de sentido duplo de trânsito, o condutor deverá
aproximar-se ao máximo da margem esquerda da
via.
D) Para virar à direita, o condutor deverá atingir,
primeiramente, a zona central do cruzamento.
E) Nas vias de mão única com retorno ou entrada à
esquerda, é permitida a ultrapassagem pela
direita, se o condutor do veículo que estiver à
esquerda indicar, por sinal, que vai entrar para
esse lado.

A)
B)
C)
D)
E)

abalroamento.
capotagem.
choque.
derrapagem.
tombamento.

Questão 38
Adotando os conceitos da Direção Defensiva, é
possível dirigir com segurança. Seguindo esse
preceito, é correto afirmar que:
A) ao se deparar com uma curva, acelere antes de
entrar nela e pise de leve no freio ao fazê-la.
B) a marcha a ré deve ser utilizada em pequenas
manobras, nas saídas dos estacionamentos e
próximo a esquinas.
C) ao se deparar com animal na via, diminua a
velocidade, não realize movimentos bruscos,
buzine levemente ou jogue luz alta para espantar
o animal.
D) em ladeiras, acelere o veículo ao começar a subir
e reduza a marcha conforme a necessidade.
E) ao ultrapassar outro veículo, sinalize sua intenção
no momento da ultrapassagem e utilize a
velocidade maior do que a do veículo que deseja
ultrapassar.

Questão 35
É permitida a ultrapassagem:
A) nas passagens de nível.
B) em vias com duplo sentido de circulação e pista
dupla.
C) nas pontes e viadutos.
D) nos trechos em curvas.
E) nas travessias de pedestres.
Questão 36
Rodrigo emprestou seu carro para o irmão que
cometeu uma infração na condução do veículo. Como
não foi possível a identificação imediata do infrator,
Rodrigo, após a notificação da autuação, poderá
apresentar o real infrator, seu irmão, no prazo máximo
de:
A)
B)
C)
D)
E)

5 dias.
10 dias.
15 dias.
30 dias.
60 dias.
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Questão 39
O Código de Trânsito Brasileiro prevê infrações de
trânsito para os condutores que não respeitam o meio
ambiente ou não adotam atitudes de cidadania. De
acordo com os tipos de infração da coluna I,
estabeleça a correta correspondência com as
infrações da Coluna II.
Coluna I
1.
2.
3.
4.

leve
média
grave
gravíssima

Coluna II
( ) usar buzina entre 22h e 6horas.
( ) usar o veículo para arremessar, sobre os
pedestres ou veículos, água ou detritos.
( ) transitar com o veículo em calçadas.
( ) transitar com o veículo produzindo fumaça, gases
ou partículas em níveis superiores aos fixados
pelo CONTRAN.
A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4
1, 2, 4 e 3
2, 1, 4 e 3
2, 3, 1 e 4
1, 3, 4 e 2

Questão 40
Ana está com a sua Carteira Nacional de Habilitação
vencida. Ela cometerá uma infração gravíssima se
conduzir veículo com a Carteira vencida há mais de:
A)
B)
C)
D)
E)

10 dias.
15 dias.
20 dias.
30 dias.
45 dias.
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