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A partir dos seus conhecimentos, pode-se
afirmar que a única alternativa correta é:

RACIOCÍNIO LÓGICO
01

a) Esta proposição é uma tautologia.

Observe as afirmações a seguir:

b) A proposição em questão é um paradoxo.

I. Se João é policial, então Pedro é policial.

c) Trata-se de um exemplo de silogismo.

II. Se João é eletricista, então Pedro ou Tiago
são policiais.

d) Este é um exemplo de uma contradição.

III. Se Tiago é eletricista, então Pedro é
eletricista.
IV. Se Tiago é policial, então João é policial.
Considerando que as afirmações
verdadeiras, conclui-se, portanto, que:

são

a) João, Pedro e Tiago são eletricistas.
b) João é policial, mas Pedro e Tiago são
eletricistas.
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Durante uma aula sobre raciocínio lógico, o
aluno faz a seguinte afirmação: "Toda pessoa
brasileira não tem boa educação". Ao que o
professor contrapôs: "Eu tenho boa
educação. Logo, não sou brasileiro". Supondo
que a afirmação do aluno seja verdadeira, a
conclusão do professor é

c) João, Pedro e Tiago são policiais.

a) falsa, pois o correto seria afirmar que, se
ele não fosse brasileiro, então teria uma boa
educação.

d) João e Pedro são eletricistas, mas Tiago é
policial.

b) verdadeira, pois, caso contrário,
afirmação do aluno seria falsa.
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c) falsa, pois o correto seria afirmar que, se
ele não tem uma boa educação, então ele
tanto poderia ser brasileiro como não.

Suponha que todos os cientistas sejam
extrovertidos e que todos os extrovertidos
sejam sentimentais. Marque a única
alternativa verdadeira:
a) Se Maria é sentimental, logo Maria é
extrovertida;
b) Se Tatiana é extrovertida, logo Tatiana é
cientista;
c) Se Alice é extrovertida, logo Alice não é
cientista;
d) Se Fernanda não é extrovertida, logo
Fernanda não é cientista;
03
Maria está escrevendo uma mensagem a ser
enviada por e-mail. Um dos trechos da
mensagem traz a seguinte proposição:
“Beatriz comprou um carro novo ou não é
verdade que Beatriz comprou um carro novo
e não fez a viagem de férias”.
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a

d) falsa, pois o correto seria afirmar que ele é
brasileiro e, portanto, não tem boa educação.
05
Determinado argumento possui as seguintes
premissas:
I.

II.

Se Ailton foi aprovado no concurso e
mudou de cidade, então Ailton mudou
de emprego;
Ailton não mudou de emprego.

Uma conclusão que garante a validade dos
argumentos é expressa pela proposição:
a) Ailton foi aprovado no concurso e não
mudou de cidade.
b) Ailton não foi aprovado no concurso e
mudou de cidade.
c) Ailton não foi aprovado no concurso ou não
mudou de cidade.
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d) Se Ailton não mudou de emprego, então
Ailton não mudou de cidade.
MATEMÁTICA
06
João decidiu investir em um negócio próprio.
Após realizar diversas pesquisas em sites e
publicações relacionadas, além de consultar
especialistas na área, João estima que o seu
projeto de investimento exige um aporte de
capital inicial no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais). As estimativas atuais indicam um
retorno de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais) após um determinado período.
Considerando
exclusivamente
essas
informações e seus conhecimentos de
matemática financeira, marque a opção
correta:
a) Este é um bom empreendimento, pois o
projeto terá lucro e a Taxa Interna de Retorno
(TIR) desse investimento é de 35% (trinta e
cinco porcento).
b) A Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto
é 75% (setenta e cinco porcento) e o
empreendimento mostra-se atrativo.
c) João deverá manter seu investimento no
empreendimento, pois a sua Taxa Interna de
Retorno é 115% (cento e quinze porcento), ou
seja, bastante atrativa.
d) A Taxa Interna de Retorno (TIR) desse
investimento é 175% (cento e setenta e cinco
porcento).
07
Maria é uma pessoa que gosta de pensar no
futuro. Recentemente, com o objetivo de
garantir uma renda extra, Maria decidiu
investir R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
em uma aplicação financeira no banco XYZ. A
aplicação apresenta uma taxa efetiva de 4%
(quatro porcento) ao mês. Maria manteve a
quantia aplicada pelo período de um mês e
em seguida precisou resgatar o investimento
para comprar um imóvel. Antes de realizar o
investimento, o gerente do banco informou a
Maria que a mesma pagará 20% sobre o
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rendimento, referente ao Imposto de Renda
(IR). Considerando exclusivamente essas
informações, marque a opção correta:
a) O investimento, embora realizado por
curto período de tempo, mostrou-se atrativo,
pois o rendimento líquido e a taxa de
rentabilidade efetiva do investimento são
respectivamente R$ 2.400,00 e 4,00%.
b) Este investimento possui alta atratividade,
pois o rendimento líquido é R$ 12.000,00 e a
taxa de rentabilidade efetiva é 3,20%.
c) A taxa de rentabilidade efetiva da aplicação
é 4,00% e o rendimento líquido do
investimento é R$ 14.400,00.
d) O rendimento líquido é R$ 9.600,00 e a
taxa de rentabilidade efetiva é 3,20%.
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Após realizar ampla pesquisa entre corretoras
e construtoras, Tânia optou por financiar a
compra de sua primeira casa em 12 (doze)
parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este
mês Tânia optou por pagar antecipadamente
uma das parcelas. O valor pago por Tânia foi
R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Sabe-se que a parcela paga antecipadamente
tinha vencimento para a data atual mais dois
meses. Com base nas informações
apresentadas e nos seus conhecimentos,
marque a opção correta:
a) A taxa mensal de desconto simples por fora
será igual a 5%.
b) A taxa mensal de desconto simples por fora
será igual a 6%.
c) A taxa mensal de desconto simples por fora
será igual a 7%.
d) A taxa mensal de desconto simples por fora
será igual a 8%.
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Juliana é uma empresária de sucesso que
recentemente decidiu tomar um empréstimo
no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para
comprar máquinas e equipamentos novos
para sua empresa. A instituição financeira que
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concedeu o crédito adota o sistema de
amortização constante (SAC) e prevê o
pagamento do empréstimo em 6 prestações
mensais. O valor dos juros pagos na 5ª
prestação será igual a R$ 80,00. Considerando
exclusivamente as informações apresentadas
e seus conhecimentos sobre o assunto,
marque a opção correta:
a) O valor das prestações foi igual a R$
2.500,00.
b) Após a 3ª amortização, o valor da dívida
era de R$ 1.580,00.
c) A instituição financeira cobrou uma taxa de
juros de 2% ao mês nessa transação.

LÍNGUA PORTUGUESA
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Analise as seguintes afirmativas:
I. De acordo com o que prescreve a normapadrão, outra redação possível para a frase “A
economia brasileira já faz isso há séculos” é
“A economia brasileira já faz isso faz séculos”.
II. A frase “Restaura-se pneus” está correta
quanto à concordância verbal.
III. As palavras “só”, “já” e “três” recebem
acento com base na mesma regra de
acentuação gráfica.

d) O valor dos juros pagos na 3ª prestação foi
de R$ 1.340,18 e a taxa de juros nessa
transação representava 8,6%.

Estão corretas as afirmativas:
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c) II e III, apenas.

A empresa Construções Incríveis S.A.
contratou 8 (oito) trabalhadores para realizar
um projeto no prazo estabelecido de 10 dias.
Decorridos 6 dias, o engenheiro responsável
pelo projeto verificou que apenas 40% da
tarefa havia sido concluída. Constatou-se
também que os trabalhadores estavam
trabalhando com desempenhos constantes e
iguais. Após discutir com o mestre de obras
sobre as possíveis medidas que poderiam ser
adotadas,
decidiu-se
contratar
mais
trabalhadores a partir do 7º dia, com as
mesmas características dos anteriores, para
concluir a tarefa no prazo inicialmente
estabelecido. Considerando exclusivamente
as informações presentes na questão e seus
conhecimentos sobre o assunto, marque a
opção correta:

d) I e III, apenas.

a) A quantidade de trabalhadores contratados
a mais, a partir do 7º dia, foi de 18.

a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
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Analise as afirmativas a seguir:
I. Os seguintes vocábulos são acentuados
devido
à
mesma
justificativa:
"cinquentenário"; "império"; “rápida” e
“tráfego”.
II. De acordo com as regras de acentuação, o
seguinte grupo de palavras foi acentuado pela
mesma razão: “amiúde”; “cafeína”; “graúdo”;
“sanduíche”.
III. As seguintes palavras foram corretamente
grafadas:
“revindicações";
“desidiram”;
“greve”; “reajuste”; “parcela”; “adicional”;
“aumento” e “benefícios”.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, apenas.

b) A partir do 7º dia, a quantidade de
trabalhadores contratados a mais foi de 12.

b) I e II, apenas.

c) A quantidade de trabalhadores contratados
a mais, a partir do 7º dia, foi de 10.

d) II e III, apenas.

d) A partir do 7º dia, a quantidade de
trabalhadores contratados a mais foi de 8.
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c) II, apenas.

Leia o texto:
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BANCÁRIOS DE ALGUNS ESTADOS DECIDEM
PELO FIM DA GREVE
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Sindicatos de SP, SC e PR aprovaram proposta
dos bancos.

Leia o texto:

Greve começou no dia 30 de setembro em
todos os estados mais o DF.
Do G1, em São Paulo
A Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) divulgou
nesta segunda-feira (6) os sindicatos que
decidiram voltar ao trabalho a partir de terçafeira (7).
(...)
Na 9ª rodada de negociação, a Fenaban
propôs elevar o índice de reajuste de 7,35%
para 8,5% (aumento real de 2,02%) nos
salários e demais verbas salariais, de 8% para
9% (2,49% acima da inflação) nos pisos e
12,2% no vale-refeição.
Em relação aos dias parados, a entidade dos
bancos propôs compensação de uma hora por
dia no período de 15 de outubro a 31 de
outubro, para quem trabalha 6 horas, e uma
hora no período entre 15 de outubro e 7 de
novembro, para quem trabalha 8 horas.
(Disponível
em:
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/
10/bancarios-de-alguns-estados-decidempelo-fim-da-greve.html.
Consulta
em:
06/10/2014)
Marque a opção correta:
a) De acordo com o texto, bancários dos
estados de São Paulo, Santa Catarina e Pará
decidiram não mais realizar greves.
b) De acordo com o texto, a decisão pelo fim
da greve não é unânime entre todos os
sindicatos do país.
c) O texto permite observar que existe
uniformidade na carga horária de trabalho
entre os diversos profissionais do ramo
bancário.
d) O texto permite observar que as
negociações são realizadas individualmente
entre profissionais e bancos.
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EIKE TORNA-SE RÉU NA JUSTIÇA DO RJ POR
CRIME CONTRA O MERCADO FINANCEIRO
Empresário tornou-se réu também por uso de
informação privilegiada.
Audiência está marcada para o próximo dia 18
de novembro.
Do G1, em São Paulo, em 06/10/2014.
O empresário Eike Batista tornou-se réu na
Justiça Federal do Rio de Janeiro por crime
contra o mercado financeiro e por uso de
informação privilegiada.
Segundo a decisão do juiz Flávio Roberto de
Souza, titular da 3ª Vara Criminar da Justiça
Federal, Eike teria utilizado "por duas vezes
de informações relevantes, ainda não
divulgadas ao mercado, que tinha
conhecimento, propiciando para si vantagem
indevida mediante a negociação, em nome
próprio, com valores mobiliários".
Eike é acusado de vender ações da OXG sem
antes informar ao mercado sobre a real
situação da empresa. Assim, investidores
compraram os papéis acreditando que havia
perspectiva de alta no valor e, em seguida,
assistiram à queda nos preços. O juiz negou o
pedido de anulação da defesa.
(Disponível
em:
http://g1.globo.com/economia/negocios/noti
cia/2014/10/eike-torna-se-reu-na-justica-dorj-por-crime-contra-o-mercadofinanceiro.html)
Marque a alternativa correta:
a) A reportagem informa que Eike abriu
processo contra o Governo do Estado do Rio
de Janeiro por comercializar ações da
empresa OGX sem informar ao mercado a
real situação da empresa.
b) Eike tornou-se réu em um importante caso
contra o estado do Rio de Janeiro, no qual
terceiros realizaram operações com compra e
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venda de imóveis e outros valores mobiliários
em seu nome.

fim de garantir que este preste pronto e
integral socorro.

c) Eike foi condenado por realizar operações
financeiras indevidas em nome de terceiros,
como a compra e venda de imóveis entre
outras operações com valores mobiliários.

É correto afirmar que:

d) De acordo com o texto, Eike tornou-se
protagonista
de
uma
série
de
acontecimentos, nos quais acionistas foram
enganados por acreditar na valorização de
determinados ativos, o que não se
concretizou de fato.

c) Apenas I está correta.
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Assinale a única frase em que as palavras
destacadas foram corretamente grafadas.
a) A música eletrônica REDEFINIO um valor da
ESPERIÊNCIA humana, daquilo que é estar
diante da música.
b) No novo corpo PULÇANTE que se
desconhece, velhas coisas humanas como
dormir, acordar, sonhar ou viver estão em
SUSPENSSÃO.
c) A árvore da ciência, TRANSPLANTADA do
Éden, trouxe consigo a dor, a condenação e a
morte; mas a sua pior PEÇONHA guardou-se
para o presente: foi o ceticismo.
d) Mas é a CRÊNÇA na política, e não a
descrença, que pode COMSERTAR o que está
errado.
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

a) I e II estão corretas.
b) II e III estão corretas.
d) Apenas III está correta.
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Julgue as afirmativas a seguir:
I. Multa reparatória consiste em pagamento
em favor da vítima (ou seus sucessores), não
podendo ser descontada da indenização civil.
II. Fazer ou deixar que se faça reparo em
veículo na via pública, salvo nos casos de
impedimento absoluto de sua remoção e sem
que o veículo esteja devidamente sinalizado
em pista de rolamento de rodovias e vias de
trânsito rápido o proprietário terá como
penalidade uma infração grave.
III. Parar o veículo afastado da guia da calçada
(meio-fio) de cinquenta centímetros a um
metro o condutor terá como penalidade uma
infração leve.
É correto afirmar que:
a) I e II estão corretas.
b) II e III estão corretas.
c) I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
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Julgue as afirmativas a seguir:

Julgue as afirmativas a seguir sobre o Seguro
de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT):

I. Como medida cautelar, poderá o juiz
decretar a suspensão da permissão ou da
habilitação para dirigir veículo automotor.
II. A suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor não pode ser imposta
cumulativamente com outras penalidades.

I. O DPVAT, mais conhecido como "Seguro
Obrigatório", é o seguro pago pelo
proprietário do veículo junto com o
licenciamento anual.

III. Deverá se impor a prisão em flagrante ao
condutor de veículo automotor nos casos de
acidentes de trânsito de que resulte vítima, a

II. O DPVAT possui cobertura em caso de
morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares.
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III. Em caso de acidente que resulte em morte
da vítima, a indenização será paga aos
beneficiários desta.
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É correto afirmar que:

I. Para os efeitos do CTB – Código de Trânsito
Brasileiro, são consideradas vias terrestres as
praias abertas à circulação pública e as vias
internas pertencentes aos condomínios
constituídos por unidades autônomas.

a) I e II estão corretas.
b) II e III estão corretas.
c) I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
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João é cidadão do município de Jaboatão dos
Guararapes e deseja realizar transferência de
propriedade de veículo automotor para um
amigo. O prazo para João adotar as
providências necessárias à efetivação de
expedição de novo Certificado de Registro de
Veículo, junto ao órgão executivo de trânsito,
é de:

Julgue as afirmativas a seguir:

II. Considera-se trânsito a utilização das vias
por pessoas, veículos e animais, isolados ou
em grupos, conduzidos ou não, para fins de
circulação, parada, estacionamento e
operação de carga ou descarga.
III. Conduzir o veículo sem acionar o limpador
de para-brisa sob chuva caracteriza infração
grave.
É correto afirmar que:
a) I e II estão corretas.

a) 30 dias.

b) II e III estão corretas.

b) 45 dias.

c) I e III estão corretas.

c) 60 dias.

d) I, II e III estão corretas.

d) 75 dias.
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Julgue as afirmativas a seguir:

Julgue as afirmativas a seguir:

I. O condutor, terá suspenso o direito de
dirigir se cometer, no período de um ano, a
combinação das seguintes infrações: uma
infração grave, uma infração média e quatro
infrações leves.

I. Crianças até 1 ano de idade devem ficar no
bebê conforto voltadas para o vidro traseiro,
com leve inclinação, sempre no banco de trás.
II. Estacionar o veículo nos viadutos, pontes e
túneis é classificado como infração leve.
III. Compete ao Conselho Estadual de Trânsito
e Infrações o julgamento dos recursos
interpostos contra penalidades aplicadas
pelos órgãos e entidades executivos de
trânsito ou rodoviários.
É correto afirmar que:
a) I e II estão corretas.
b) II e III estão corretas.
c) I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
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II. De acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro, no caso de reprovação no exame
escrito sobre legislação de trânsito ou de
direção veicular, o candidato não poderá
repetir o exame depois de decorridos quinze
dias da divulgação do resultado.
III. A Lei Nº 11.705, de 19 de junho de 2008
(Lei Seca), determina que na parte interna dos
locais em que se vende bebida alcoólica,
deverá ser afixado advertência escrita de
forma legível e ostensiva de que é crime
dirigir sob a influência de álcool, punível com
detenção.
É correto afirmar que:
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a) I e II estão corretas.

Considere as sinalizações abaixo.

b) II e III estão corretas.
c) I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
23
Julgue as afirmativas a seguir:

Trata-se de placas de sinalização de:
a) Carga máxima, peso máximo e lotação
máxima.

I. Quando os veículos, transitando por fluxos
que se cruzem, se aproximarem de local não
sinalizado, terá preferência de passagem, no
caso de apenas um fluxo ser proveniente de
rodovia, aquele que estiver circulando por ela.

b) Altura máxima, largura
comprimento máximo.

II. Configura-se infração gravíssima atirar do
veículo ou abandonar na via pública objeto ou
substância.

26

III. Quando os veículos, transitando por fluxos
que se cruzem, se aproximarem de local não
sinalizado, terá preferência de passagem, no
caso dos fluxos serem provenientes de
rodovias, o que vier pela esquerda do
condutor.
É correto afirmar que:
a) Apenas uma das afirmativas está correta.
b) Duas afirmativas estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma das afirmativas está correta.
24

máxima

e

c) identificação.
d) advertência.

Considere as placas de sinalização vertical
abaixo.

As placas correspondem, respectivamente,
aos seguintes sinais:
a) Projeção de cascalho, sentido duplo e pista
irregular.
b) Área com desmoronamento, lombada e
início de pista dividida.
c) Pista escorregadia, lombada e mão dupla
adiante.
d) Área com desmoronamento, pista irregular
e mão dupla adiante.
27

Sobre a imagem acima, julgue os itens:
a) Trata-se de placas de sinalização de obras.
b) Uma das placas representa alfândega.
c) Trata-se de placas de sinalização de
maquinário em local de obra.
d) Uma das placas representa veículos lentos
usem faixa da direita.
25
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A sinalização horizontal se apresenta nas
seguintes cores:
a) roxo, vermelha, branca e amarela.
b) amarela, vermelha, branca, azul e preta.
c) laranja, vermelha e preta.
d) vermelha, branca, laranja, preta e verde.
28
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Constitui infração gravíssima e penalidade de
multa e suspensão do direito de dirigir:

configuração circular, e não podem ser
recuperadas.

a) deixar o condutor envolvido em acidente
sem vítima, de adotar providências para
remover o veículo do local, quando necessária
tal medida para assegurar a segurança e a
fluidez do trânsito.

II. Dirigir o veículo usando calçado que não se
firme nos pés ou que comprometa a
utilização dos pedais constitui infração média.

b) estacionar o veículo nas esquinas e a
menos de cinco metros do bordo do
alinhamento da via transversal.
c) dirigir ameaçando os pedestres que
estejam atravessando a via pública, ou os
demais veículos.
d) dirigir o veículo com incapacidade física ou
mental temporária que comprometa a
segurança do trânsito.

III. A sinalização horizontal tem a propriedade
de transmitir mensagens aos condutores e
pedestres, possibilitando sua percepção e
entendimento, sem desviar a atenção do leito
da via.
Estão corretas:
a) Uma afirmativa.
b) Duas afirmativas.
c) Todas as afirmativas.
d) Nenhuma das afirmativas.
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Analise as afirmativas a seguir:

Na concepção e na implantação da sinalização
de trânsito deve-se ter como princípio básico
as condições de percepção dos usuários da
via, garantindo a sua real eficácia. Para isso, é
preciso assegurar à sinalização horizontal os
princípios a seguir descritos, EXCETO:

I. O condutor manterá acesas as luzes de
posição quando o veículo estiver à noite,
parado para fins de embarque ou
desembarque de passageiros e carga ou
descarga de mercadorias.
II. Quando o veículo estiver indicando a
intenção de ultrapassar o veículo que segue à
frente, deve-se manter acessas as luzes de
posição.
III. Veículo circulando durante o dia nos túneis
providos de iluminação pública deverá
manter acesas as luzes de posição.
Estão corretas:
a) Uma das afirmativas.
b) Duas das afirmativas.

a) Legalidade (Código de Trânsito Brasileiro –
CTB e legislação complementar).
b) Suficiência (permitir fácil percepção, com
quantidade de sinalização compatível com a
necessidade).
c) Padronização (seguir padrão legalmente
estabelecido).
d) Precisão e confiabilidade (ser vista à
distância necessária; ser interpretada em
tempo hábil para a tomada de decisão).

c) Todas as afirmativas.
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d) Nenhuma das afirmativas.

Analise as afirmativas a seguir.
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I. O Certificado de Licenciamento Anual será
devolvido ao condutor no órgão ou entidade
aplicadores das medidas administrativas, tão
logo o veículo seja apresentado à autoridade
devidamente regularizado.

Analise as afirmativas:
I. Na área crítica de visão do condutor e em
uma faixa periférica de 2,5 centímetros de
largura das bordas externas do para-brisa não
devem existir trincas e fraturas de
MOTORISTA

II. Mesmo quando a irregularidade puder ser
sanada no local da infração, o veículo deverá

MOTORISTA

ser retirado por condutor regularmente
habilitado, mediante recolhimento do
Certificado de Licenciamento Anual através
do contra-recibo, assinalando ao condutor
prazo para sua regularização, para o que se
considerará, desde logo, notificado.
III. Em algumas situações a sinalização
horizontal atua, por si só, como controladora
de fluxos. Pode ser empregada como reforço
da sinalização vertical, bem como ser
complementada com dispositivos auxiliares.
Marque a opção correta.
a) Uma afirmativa está correta.
b) Duas afirmativas estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Nenhuma afirmativa.
34
A sinalização horizontal:
a) reduz a segurança em condições adversas
tais como: neblina, chuva e noite.
b) aumenta a durabilidade, quando sujeita a
tráfego intenso.
c) permite o melhor aproveitamento do
espaço viário disponível, maximizando seu
uso.
d) apresenta alta visibilidade, quando sob
neblina, pavimento molhado, sujeira, ou
quando houver tráfego intenso.

d) Nenhuma afirmativa está correta.
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Sobre o tema direção defensiva, analise as
assertivas a seguir:

João é professor em uma autoescola no
município de Jaboatão dos Guararapes.
Durante suas aulas, alguns alunos apresentam
diversos questionamentos sobre as normas
gerais de circulação e conduta, como as que
se seguem:

I. O condutor de veículo automotor deve
adotar uma conduta segura e defensiva ao
dirigir um veículo a fim de reduzir
efetivamente o envolvimento em acidentes
de trânsito.

I. Professor, após colocar o veículo em
circulação nas vias públicas, devo verificar a
existência e as boas condições de
funcionamento dos equipamentos de uso
obrigatório?
II. Caro professor, 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. Professor, o condutor deve, caso seja
necessário, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito?
João respondeu afirmativamente a:

II. O condutor deve conhecer e seguir as leis
de trânsito e as normas gerais de circulação e
conduta. Saber procedimentos seguros para a
realização das manobras e procurar se reciclar
sempre.
III. Conhecimento, Atenção, Previsão, Decisão
e Habilidade são elementos fundamentais da
direção defensiva.
Pode-se afirmar que:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Uma afirmativa está correta.
c) Duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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a) Uma afirmativa, apenas.

Julgue as afirmativas a seguir:

b) Duas afirmativas, apenas.

I. Em cruzamentos sinalizados, é a sinalização
que determina de quem é a preferência de
passagem.

c) Todas as afirmativas.
MOTORISTA

MOTORISTA

II. A sinalização horizontal utiliza a cor
amarela para separar movimentos veiculares
de mesmo sentido e delimitar áreas de
circulação.
III. A utilização do Símbolo Internacional da
Surdez no veículo, é obrigatório, tem como
objetivo alertar aos demais condutores a
presença de pessoa com deficiência auditiva
ao volante.

III. O "Símbolo Internacional de Surdez"
deverá ser colocado, obrigatoriamente, em
local visível ao público, não sendo permitida
nenhuma modificação ou adição ao desenho
reproduzido no anexo à Lei nº 8.160/91.
É correto afirmar que:
a) Uma afirmativa está correta.
b) Duas afirmativas estão corretas.

É correto afirmar que:

c) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Uma afirmativa está correta.

d) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Duas afirmativas estão corretas.
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c) Todas as afirmativas estão corretas.

Julgue as afirmativas a seguir:

d) Nenhuma afirmativa está correta.

I. Em caso de invalidez permanente, os
beneficiários do seguro DPVAT serão os
familiares ou herdeiros legais.

37
Buzina, alarme, aparelho
equipamento anti-radar:

de

som

e

a) Em desacordo com o CONTRAN, todas as
situações constituem infração de natureza
grave.
b) Em desacordo com o CONTRAN, apenas
aparelho de som constitui infração de
natureza grave.
c) Em desacordo com o CONTRAN, apenas
buzina e alarme constituem infração de
natureza grave.

II. A maneira correta de efetuar uma
conversão à esquerda, em pista de mão
dupla, em vias sem acostamento é sinalizar,
diminuir a velocidade, parar no acostamento
da direita e aguardar por condição favorável
para concluir a manobra.
III. Compete ao CONTRAN - Conselho Nacional
de Trânsito normatizar os procedimentos
sobre a aprendizagem, habilitação, expedição
de documentos de condutores, e registro e
licenciamento de veículos.

d) Em desacordo com o CONTRAN, todas as
situações constituem infração de natureza
leve.

É correto afirmar que:
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c) Todas as afirmativas estão corretas.

Julgue as afirmativas a seguir:

d) Nenhuma afirmativa está correta.

I. A gravação do número de identificação
veicular é feita no chassi ou monobloco
através da combinação de 17 caracteres,
estruturada em 3 seções.
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II. Organizar, elaborar, complementar e
alterar os manuais e normas de projetos de
implementação
da
sinalização,
dos
dispositivos e equipamentos de trânsito
aprovados pelo Conselho Nacional de Trânsito
– CONTRAN são algumas das atribuições do
Departamento Nacional de Trânsito –
DENATRAN.

a) 2 (dois) anos.

MOTORISTA

a) Uma afirmativa está correta.
b) Duas afirmativas estão corretas.

O Seguro DPVAT oferece cobertura para
acidentes ocorridos nos últimos:
b) 3 (três) anos.
c) 4 (quatro) anos.
d) 5 (cinco) anos.

