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LIQUIGÁS

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este CADERNO DE QUESTÕES, com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a 
seguinte distribuição:

Conhecimentos Básicos
Conhecimentos Específicos

Língua Portuguesa III Matemática III Noções de Informática I
Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação

1 a 5 1,5 cada 11 a 15 2,0 cada 16 a 20 2,0 cada 21 a 25 1,5 cada 31 a 35 3,5 cada
6 a 10 2,5 cada  —  —  —  — 26 a 30 2,5 cada 36 a 40 4,5 cada

Total: 40 pontos Total: 60 pontos
 Total: 100 pontos

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 
02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os que aparecem no

CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com caneta esferográfica 

transparente de tinta na cor preta.
04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 

preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta, 
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, sem deixar claros.

Exemplo:  

05 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens 
superior e/ou inferior - DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06  - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

08  - SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, ele-

trônicos ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, notebook, transmissor de dados e mensagens, máquina 
fotográfica, telefones celulares, pagers, microcomputadores portáteis e/ou similares;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-
-RESPOSTA;

c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;
d) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das 

mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer 
momento. 

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA.

11 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, já incluído 
o tempo para marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o 
CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES.  

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados, no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no 
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece a obri-
gatoriedade da expedição de um novo Certificado de Re-
gistro de Veículo (CRV) quando determinadas alterações 
prescritas no respectivo código forem feitas.
NÃO constitui uma exigência para expedir um novo CRV a
(A) mudança de categoria.
(B) transferência da propriedade.
(C) transferência do Município de domicílio ou residência 

do proprietário.
(D) alteração de qualquer característica do veículo.
(E) ocorrência de acidente com o veículo que tenha resul-

tado em morte do dono.

22
As faixas de travessia regulamentam o local de travessia 
de pedestres.
Essas faixas podem ser do tipo zebrado ou paralelo e de-
vem ser pintadas na(s) cor(es)
(A) verde
(B) branca
(C) amarela
(D) branca e preta
(E) amarela e preta

23
Os dispositivos de uso temporário são elementos fixos 
ou móveis diversos, utilizados em situações especiais 
e temporárias, como operações de trânsito, obras e si-
tuações de emergência ou perigo. Entre os objetivos de 
sua utilização estão alertar os condutores, bloquear e/ou 
canalizar trânsito e proteger pedestres, trabalhadores e 
equipamentos, entre outros.
Esses dispositivos de uso temporário estão associados 
às cores
(A) branca e verde
(B) amarela e preta
(C) laranja e branca
(D) verde e amarela
(E) preta e laranja

24
Segundo o CTB, para transitar na via, todo veículo auto-
motor, elétrico, articulado, de reboque ou semirreboque 
deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo 
de trânsito do Distrito Federal ou do Estado onde estiver 
registrado.
O único tipo de veículo ao qual não se aplica essa exigên-
cia é o seguinte:
(A) bélico
(B) ambulância
(C) viaturas policiais
(D) caminhões guindastes
(E) caminhão de incêndio do Corpo de Bombeiros

25

A sinalização horizontal que aparece na Figura acima in-
dica que é
(A) proibida a ultrapassagem para os dois sentidos.
(B) permitida a ultrapassagem somente no sentido X.
(C) permitida a ultrapassagem somente no sentido Y.
(D) permitida a ultrapassagem para os dois sentidos, com 

prioridade para o veículo X.
(E) permitida a ultrapassagem para os dois sentidos, com 

prioridade para o veículo Y.

26
O CTB estabelece um conjunto de sinais de regulamenta-
ção que tem por finalidade informar aos usuários as con-
dições, proibições, obrigações ou restrições no uso das 
vias. 
As cores dessa sinalização são vermelha, preta e branca, 
e a sua forma padrão é a 
(A) circular
(B) triangular
(C) quadrada
(D) pentagonal
(E) sextavada

27
O CTB estabelece as diversas categorias de habilitação 
da carteira de motorista, de acordo com uma determinada 
gradação. Para obter a carteira, os candidatos deverão 
atender a requisitos estabelecidos no respectivo CTB.
A carteira de motorista da categoria B, por exemplo, é 
destinada a condutor de veículo motorizado,
(A) utilizado no transporte de passageiro, cuja lotação ex-

ceda a 8 lugares, excluído o do motorista. 
(B) utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total 

exceda a 3.500 kg.
(C) de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral.      
(D) cujo peso bruto exceda a 6.000 kg e não esteja en-

quadrado em outras categorias.
(E) cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja 

lotação não exceda a oito lugares, excluído o do mo-
torista. 

28
NÃO se encontram entre os principais componentes de 
um sistema de suspensão as(os)
(A) molas
(B) barras estabilizadoras
(C) amortecedores
(D) garfos
(E) pinos esféricos (pivôs)
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31
Na direção de um veículo automotor, X atropelou um tran-
seunte. Embora não corresse risco pessoal, X não socor-
reu a vítima.
Julgado por homicídio culposo, o réu teve sua pena au-
mentada
(A) em mais o dobro
(B) de apenas a metade
(C) de um terço à metade
(D) de um quarto à metade
(E) de apenas um quinto

32
O CTB estabelece que o condutor de um veículo destina-
do a transporte de escolares deve satisfazer determina-
dos requisitos.
Um dos requisitos é o de 
(A) ser habilitado na categoria C.
(B) possuir idade superior a 18 anos.
(C) possuir o ensino médio completo.
(D) ser aprovado em curso especializado, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN.  
(E) não ter cometido nenhuma infração de trânsito nos úl-

timos 18 meses.

33
Quando um motorista não cumpre qualquer item da legis-
lação de trânsito, ele está cometendo uma infração e fica 
sujeito às penalidades previstas na Lei.
É considerada uma dessas penalidades a(o) 
(A) apreensão do veículo
(B) remoção do veículo
(C) retenção do veículo
(D) recolhimento do documento de habilitação
(E) recolhimento do certificado de licenciamento

34
Segundo o CTB, os veículos são classificados quanto à 
tração, à espécie e à categoria. 
Corresponde a classificação quanto à categoria o seguinte 
tipo de veículo:
(A) triciclo
(B) elétrico 
(C) particular
(D) trator de rodas
(E) utilitário

35
Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamen-
te posicionado para ingresso na via e sem as precauções 
com a segurança de pedestres ou de outros veículos é 
considerado infração
(A) gravíssima
(B) grave 
(C) média
(D) leve
(E) muito leve

29
A direção defensiva tem elementos fundamentais que 
possibilitam ao motorista a prevenção de acidentes.
Entre os princípios da direção defensiva, encontra-se o(a)
(A) respeito ao direito do pedestre apenas na faixa a ele 

destinada.
(B) aumento da velocidade do veículo para aproveitar o 

sinal amarelo.
(C) aumento da velocidade do veículo ao entrar numa cur-

va para compensar a força centrípeta. 
(D) guarda de distância de segurança entre o seu veículo 

e o que segue à sua frente.
(E) adoção de uma postura adequada, dirigindo com rapi-

dez e agressividade.

30 
A sinalização de trânsito indicativa de estreitamento de 
pista ao centro está representada em:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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36
A velocidade máxima permitida para a via será indicada 
por meio de sinalização, mantidas as suas características 
técnicas e as condições de trânsito dessa via.
Nas vias de trânsito rápido onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima, permitida em qui-
lômetros por hora, será de
(A)   60 
(B)   80
(C) 100
(D) 110
(E) 120

37
O CTB considera crime de trânsito dirigir veículo automo-
tor em vias públicas sem habilitação ou com o direito de 
dirigir cassado.
A pena prevista para quem for flagrado nessa situação é
(A) multa, apenas
(B) detenção de quatro meses
(C) detenção de quatro meses ou multa
(D) detenção de seis meses a um ano ou multa
(E) detenção de um ano a dois anos e multa

38
A sinalização horizontal é classificada em diversas cate-
gorias, EXCETO em 
(A) marcas transversais
(B) marcas longitudinais
(C) marcas de canalização
(D) inscrições no pavimento
(E) conjunto de sinais de advertência

39
Em caso de acidente de trânsito, independente do tipo de 
ocorrência e de sua gravidade, as sequências das ações 
de primeiros socorros a serem prestados à vítima vai sem-
pre ser a mesma.
Algumas ações de primeiros socorros estão listados 
abaixo.

1 – Verificar a situação das vitimas. 
2 – Garantir a segurança. 
3 – Controlar a situação. 
4 – Manter a calma. 
5 – Pedir socorro. 

A ordenação correta para os procedimentos em acidentes 
de trânsito é a seguinte:
(A) 1, 3, 2, 4, 5
(B) 2, 5, 4, 1, 3
(C) 3, 4, 1, 5, 2
(D) 4, 2, 5, 3, 1
(E) 5, 1, 3, 2, 4

40
As infrações de trânsito são punidas com multas e essas 
multas são aplicadas de acordo com a gravidade da in-
fração.
Os valores das multas, em UFIR, das infrações de nature-
za leve, média e grave são, respectivamente,
(A) 40;   70 e 110
(B) 50;   80 e 120
(C) 60;   90 e 130
(D) 70; 100 e 140
(E) 80; 110 e 150

RASCUNHO
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RASCUNHO


