ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS

CONCURSO PÚBLICO N° 03/2014

PROVA OBJETIVA

MOTORISTA

Nome do candidato: ______________________________
Número de Inscrição: ______________

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal as sala a
sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E,
sendo apenas 1 (uma) resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento da grade de
respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 2 (duas) horas do início da
aplicação e em nenhuma hipótese poderá levar consigo este caderno de provas. Os dois últimos
candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata de prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são
parte integrante da prova.
5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares serão divulgados conforme o Cronograma de Execução no site
www.legalleconcursos.com.br.
7. Você pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.

LÍNGUA PORTUGUESA

(A) ida

Instrução: As questões de números 01 a 05
referem-se ao texto abaixo.

(B) caminho
(C) estrada
(D) partida
(E) regresso
04 Sobre a classe das palavras apresentadas
pelo texto, analise as assertivas que seguem.
I. ‘pela’ se classifica como preposição.
II. ‘já’ se classifica como interjeição.
III. ‘volta’ se classifica como verbo.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
(A) Apenas I.
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(B) Apenas II.

01 Analise as assertivas que seguem.
I. Quanto ao gênero
classifica como tira.

textual,

o

texto

se

II. Quanto ao modo de organização textual,
pode-se afirmar que se trata de dissertação.
III. Quanto ao tipo de frases apresentadas pelo
texto, estas se classificam como afirmativas.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
02 Recebe acento pelo mesmo motivo da
palavra “história” a palavra:
(A) polêmico
(B) salário
(C) café
(D) herói
(E) veículo
03 A palavra “volta” pode ser substituída, sem
alterar o sentido, por:

(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.
05 Sobre o texto, é possível afirmar:
(A) Há uma crítica a pessoas que, após o
resultado das atuais eleições, foram às ruas
defender a ditadura militar.
(B) O termo ‘essa gente’ refere-se aos leitores
do texto.
(C) Os dois personagens estão em prudência
quanto as suas ideias.
(D) A palavra ‘gente’ foi empregada no sentido
conotativo.
(E) O autor se vale apenas da linguagem verbal
para expressar sua opinião.

Instrução: As questões de números 06 a 10
referem-se ao texto abaixo.
Campanha reforça a importância da não
ingestão de bebida alcoólica por
motoristas

Considerando o contexto de ocorrências,
qual(is) classificação(ões) está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

A Campanha __________ o que determina a
Lei Seca e quer incentivar os motoristas que
consumiram bebidas alcoólicas a voltarem para
casa ou para onde estão hospedados de carona,
ônibus ou táxi, mas nunca dirigindo. Com
linguagem voltada para as festas de Carnaval,
as peças publicitárias chamam atenção para as
conseqüências __________ do ato de dirigir
alcoolizado.

10
11
12
13
14
15
16
17

A campanha faz parte, ainda, das ações do
Programa Parada: Pacto Nacional para Redução
de Acidentes – Um Pacto pela Vida. O ministro
das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, e o diretor do
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran),
Júlio Arcoverde, lançaram a iniciativa durante
entrevista coletiva realizada nesta segundafeira (4).

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Na última terça-feira (28/01), o Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) publicou a
Resolução nº 432 que deixa a chamada Lei
Seca (12.760/2012) mais rigorosa e que não
permite nenhuma quantidade de álcool no
sangue do condutor. Esta também foi mais uma
ação do Parada: Um Pacto pela Vida, que inclui
campanhas educativas, de __________ e de
fiscalização.
Disponível em
<http://www.brasil.gov.br/saude/2013/02/campanhareforca-a-importancia-da-nao-ingestao-de-bebida-alcoolicapor-motoristas>. Acesso em: 08 de dezembro de 2014.

06 Assinale a alternativa que completa, correta
e respectivamente, as lacunas tracejadas.

(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.
08 Considere as palavras abaixo, todas
retiradas do texto, e assinale aquela que é
paroxítona e que possui mais fonemas que
letras.
(A) última
(B) táxi
(C) também
(D) trânsito
(E) consequências
Para responder à questão 09, considere o
trecho abaixo, retirado do texto.
“Na última terça-feira (28/01), o Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) publicou a
Resolução nº 432 que deixa a chamada Lei
Seca (12.760/2012) mais rigorosa e que não
permite nenhuma quantidade de álcool no
sangue do condutor”. (l.18-23)
09 Considere as assertivas que seguem.
I. O período é composto por 2 orações.

(A) cedimenta – estarressedoras – dicernimento

II. A conjunção ‘e’ é responsável por coordenar
duas orações subordinadas entre si.

(B)
cedimenta
discernimento

–

III. A vírgula utilizada no início do trecho marca
o deslocamento do aposto explicativo.

(C) sedimenta – estarrecedoras – discernimento
(D) cedimenta – estarrecedoras – dicernimento

IV.
‘que
deixa
a
chamada
Lei
Seca
(12.760/2012) mais rigorosa’ é classificada
como oração subordinada adjetiva restritiva.

(E) sedimenta – estarrecedoras – dicernimento

Qual(is) está(ão) correta(s)?

07 Analise a classificação dada sobre diferentes
ocorrências da palavra ‘que’.

(A) Apenas II.

–

estarressedoras

I. linha 02 – pronome relativo
II. linha 20 – conjunção integrante
III. linha 21 – partícula expletiva

(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) I, II, III e IV.

10 Analise as assertivas que seguem.
I. A expressão ‘a Lei Seca’ (l.02) é classificada
como objeto direto.
II. “Aguinaldo Ribeiro’ (l.13) classifica-se como
vocativo.
III. O termo ‘campanhas educativas’ (l.25) pode
ser analisado como objeto direto.
Qual(is) está(ão) INCORRETA(S)?
(A) Apenas I.

d) As vantagens pecuniárias percebidas por
servidor municipal não serão computadas, nem
acumuladas, para efeitos de concessão de
acréscimos ulteriores.
e) Somente os adicionais incorporam-se ao
vencimento ou provento nos casos e condições
indicados em lei.
14 Acerca do direito de petição ao Poder Público
Municipal, assinale a opção correta.

(B) Apenas II.

a) É assegurado ao servidor o direito de
requerer ao Poder Público Municipal, em defesa
de direito próprio, exclusivamente.

(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) Apenas I e II.
11 São formas
públicos, exceto:

c) As gratificações, os adicionais e os auxílios
incorporam-se ao vencimento ou provento nos
casos e condições indicados em lei.

de

provimento

de

cargos

a) nomeação;
b) recondução;
c) adaptação;
d) reversão;
e) aproveitamento.
12 Acerca do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Municipais de Silveira Martins, os
servidores nomeados e empossados em cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso
público, somente são estáveis após quanto
tempo de efetivo exercício?
a) um ano e seis meses;
b) três anos e um dia;

b) O prazo para decisão é de 15 (quinze) dias
pela autoridade competente, à qual é dirigido o
requerimento.
c) Cabe pedido de reconsideração à autoridade
que houver proferido a primeira decisão ou ato,
não podendo ser renovado.
d)
Do
indeferimento
do
pedido
de
reconsideração, caberá recurso à autoridade do
respectivo Poder, não sendo esta a última
instância administrativa.
e) É assegurado o direito de vista do processo
ou documento, na repartição, somente ao
servidor, não podendo-o fazê-lo por meio de
representante legal.
15 São deveres do servidor, segundo o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de
Silveira Martins.
a) exercer com desídia
atribuições do cargo.

e

dedicação

as

b) cumprir as ordens superiores,
quando manifestamente ilegais.

inclusive

d) trinta e quatro meses;

c) manter conduta incompatível
moralidade administrativa.

com

e) dois anos.

d) ser assíduo e pontual ao serviço.

13 Assinale a assertiva incorreta:

e) tratar com inurbanidade as pessoas.

a) Além do vencimento, serão pagas ao
servidor as seguintes vantagens: indenizações;
adicionais; gratificações e auxílios.

16 Assinale a opção que indica
disciplinar punida com advertência.

c) três anos;

b) As indenizações não se incorporam ao
vencimento ou provento para qualquer efeito.

a) inassiduidade habitual.
b) insubordinação grave.

a

infração

c) revelação de segredo apropriado em razão
do cargo.
d) recusa, sem motivo justo, a prestação de
serviço extraordinário, quando convocado
devidamente.
e) aliciamento de outro servidor no sentido de
filiação a partido político.

19 A vacância do cargo decorrerá de:
(A) exoneração, readmissão, readaptação,
recondução, aposentadoria, falecimento e
promoção.

17 Sobre as férias, assinale a opção correta.

(B)
exoneração,
demissão,
adaptação,
recondução, aposentadoria, falecimento e
promoção.

a)
As
férias
poderão
ser
gozadas
consecutivamente ou em 2 (duas) parcelas
nunca inferiores a 10 (dez) dias.

(C)
exoneração,
demissão,
readaptação,
condução,
aposentadoria,
falecimento
e
promoção.

b) São levadas à conta de férias qualquer falta
ao serviço.

(D)
exoneração,
demissão,
readaptação,
recondução, aposentadoria, falecimento e
promoção.

c) Perderá o direito de férias o servidor que no
período aquisitivo tiver incorrido em mais de 20
(vinte) faltas não justificadas.
d) Para o primeiro período aquisitivo de férias
não serão exigidos doze meses de efetivo
exercício, basta que o período de férias coincida
com o período de outro servidor efetivo estável
na mesma repartição.
e) Poderá ser deferida ao servidor, havendo a
necessidade de serviço, a conversão de 15
(quinze) dias das férias em abono pecuniário,
desde que o mesmo a requeira com, pelo
menos, 30 (trinta) dias de antecedência.
18 Ao entrar em exercício, o servidor nomeado
para o cargo de provimento efetivo ficará
sujeito a estágio probatório por período de 36
(trinta e seis) meses, durante o qual serão
avaliadas a sua aptidão e capacidade para
desempenho do cargo, observados os seguintes
fatores:
(A)
assiduidade,
disciplina,
eficiência,
capacidade de iniciativa, produtividade e
responsabilidade.
(B)
assiduidade,
indisciplina,
eficiência,
capacidade de iniciativa, produtividade e
responsabilidade.
(C) assiduidade, disciplina, desídia, capacidade
de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
(D)
assiduidade,
disciplina,
eficiência,
capacidade
de
iniciativa,
preguiça
e
responsabilidade.
(E)
assiduidade,
disciplina,
eficiência,
capacidade de iniciativa, produtividade e
irresponsabilidade.

(E)
exoneração,
demissão,
readaptação,
recondução, desaposentação, falecimento e
promoção.
20
Acerca
da
prestação
de
serviço
extraordinário, assinale a assertiva correta.
(A) Serviço extraordinário é aquele prestado
dentro da carga horária normal a que está
sujeito o servidor.
(B) A prestação de serviços extraordinários só
poderá ocorrer de ofício.
(C) A prestação de serviços extraordinários não
poderá exceder a uma hora diária, salvo casos
excepcionais
devidamente
justificados,
respeitado o limite máximo de 60 (sessenta)
horas mensais.
(D) O serviço extraordinário terá um acréscimo
de 50% (cinquenta por cento) em relação a
remuneração da hora normal de trabalho.
(E) Não poderá ser autorizada a realização de
serviço extraordinário sob a forma de plantões
para garantir o funcionamento dos serviços
municipais ininterruptos.
21 Sobre direção defensiva, são feitas as
seguintes afirmações:
I. Direção defensiva é o ato de conduzir de
modo a evitar acidentes, apesar das ações
erradas dos outros e das condições adversas
que são encontradas nas vias de trânsito.
II. A condução defensiva é
aperfeiçoamento de condutores.
uma forma de praticar no uso do
maneira de dirigir mais segura,

defesa no
Trata-se de
veículo uma
reduzindo a

possibilidade de se envolver em acidentes de
trânsito.
III. O condutor defensivo é aquele que tem
uma postura pacífica, consciência pessoal e de
coletividade, humildade e autocrítica.
Está(ão) correta(s):
(A) apenas I.
(B) apenas II.
(C) apenas III.
(D) apenas I e III.
(E) I, II e III.

22 Condições adversas são todos aqueles
fatores
que
podem
prejudicar
o
real
desempenho do motorista no ato de conduzir,
tornando maior a possibilidade de um acidente
de trânsito. São exemplos de condições
adversas, exceto:
(A) vias.
(B) veículo.
(C) condutor.
(D) trânsito.

(3) distância de freagem
(4) distância de parada
( ) É aquela que o veículo percorre desde o
momento em que o motorista vê a situação de
perigo até o momento em que pisa no freio. Ou
seja, desde o momento em que o condutor tira
o pé do acelerador até colocá-lo no freio.
( ) É aquela que o motorista deve manter entre
o seu próprio veículo e o veículo que vai à
frente, de forma que seja possível parar,
mesmo numa emergência, sem colidir com a
traseira do outro.
( ) É aquela que o veículo percorre desde o
momento em que o motorista vê o perigo e
decide parar até a parada total do veículo,
ficando a uma distância segura do outro
veículo, pedestre ou de qualquer objeto na via.
( ) É aquela que o veículo percorre depois de
pisar no freio até o momento total da parada.
A sequência correta de cima para baixo é:
(A) 2 – 4 – 1 – 3.
(B) 2 – 3 – 1 – 4.
(C) 3 – 4 – 1 – 2.
(D) 2 – 1 – 4 – 3.
(E) 1 – 2 – 4 – 3.

(E) sinalização.
23 São comportamentos do condutor que
ajudam a evitar ou a criar condições que levam
a acidentes. Como exemplo de comportamento
inadequado do condutor ao dirigir é possível
citar, exceto:
(A) consumo de substâncias tóxicas, álcool ou
remédio.
(B) direção defensiva.

25 Atualmente são usados três tipos de cinto de
segurança, quais sejam:
(A) pélvico, toráxico, de três pontas.
(B) subabdominal e diagonal.
(C) pélvico e de três pontas.
(D) pélvico e toráxico.
(E) subabdominal e de três pontas.

(C) visão ou audição deficiente.
(D) fadiga.

26 São itens internos obrigatórios no veículo,
exceto:

(E) perturbações físicas.

(A) cinto de segurança.

24 Considerando os tipos de parada dos
veículos, relacione a 1ª coluna com a 2ª e, logo
em seguida, assinale a sequencia correta de
cima para baixo.

(B) extintor.

(1) distância de seguimento
(2) distância de reação

(C) buzina.
(D) pala protetora contra sol.
(E) retrovisor lateral.

27 O motor de um veículo começou a falhar
toda vez que era acelerado pelo motorista.
Nesse caso, uma das causas pode ser:
(A) coroa e pião travados.
(B) eixo secundário solto.
(C) velas queimadas.
(D) eixo intermediário quebrado.
(E) homocinética virando em falso.
28 Um condutor deixou de verificar os itens
necessários no veículo antes de realizar uma
viagem. Em certo ponto da rodovia, o motor
começou a ferver a ponto de começar a falhar a
aceleração. Nesse caso, o dano pode ser:
(A) eixo piloto empenado.
(B) platô desalinhado.
(C) anel sincronizador partido.
(D) junta de cabeçote queimada.
(E) hidrovácuo empenado.
29 Pode-se considerar, em direção defensiva,
que a condição adversa de luz, que se
caracteriza pela existência de pouca luz, ou de
muita luz, é uma situação causadora de
acidentes.
Sendo
assim,
um
condutor
trafegando por uma rodovia não iluminada, à
noite, e que não estiver seguindo ou cruzando
com outro veículo, deverá manter, de acordo
com o artigo 40 do CTB:

(C) pedir auxílio a outras pessoas do local para
o transporte imediato da vítima até o hospital.
(D) acionar o serviço de emergência/urgência
com base nos sinais de que a vítima não
responde.
(E) aplicar respiração boca a boca na vítima até
a chegada do socorro.
31 Na Reanimação Cardiopulmonar (RCP),
recomenda-se, dentre outros procedimentos,
que as compressões torácicas feitas por um
socorrista leigo devem ser contínuas até o
momento da:
(A) instalação de marca-passo cardíaco por
profissionais da saúde.
(B) chegada e preparação para uso de um
desfibrilador externo automático (DEA).
(C) instalação de soro endovenoso para hidratar
a vítima.
(D) chegada de um aparelho para a verificação
da pressão arterial.
(E) administração de medicamento para dor,
disponível no momento.
32 O socorrista leigo que atua sozinho na
reanimação cardiopulmonar, de uma pessoa
adulta, deve aplicar as compressões torácicas
na frequência de, no mínimo:
(A) 100 compressões/minuto.
(B) 50 compressões/minuto.

(A) ligada a luz alta.

(C) 60 compressões/minuto.

(B) ligado o farol baixo.

(D) 85 compressões/minuto.

(C) ligadas somente as luzes de posição.

(E) 30 compressões/minuto.

(D) ligados as luzes de posição e o pisca alerta.

33 Após acidente automobilístico, uma vítima é
encontrada estendida no asfalto, acordada,
respirando e falando que não consegue se
mover. Nesta situação, até a chegada do
socorro especializado, é recomendável, dentre
outros procedimentos, que o socorrista leigo:

(E) ligados o farol baixo e as luzes de posição.
30 Ao encontrar uma pessoa adulta deitada em
um banco de via pública, desacordada, que não
responde ao chamado e que está respirando
com dificuldade, prioritariamente, deve-se:
(A) abrir a boca da vítima a fim de facilitar a
entrada do ar para normalizar a respiração.
(B) umedecer a face da vítima com água fria na
tentativa de despertá-la.

(A) estique os membros da vítima, alinhando-os
ao longo do corpo.
(B) mantenha a vítima calma, assegurando que
a mesma não se movimente.
(C) movimente o pescoço da vítima para frente
e para trás, certificando-se que não há fratura.

(D) coloque a vítima sentada, apoiada sobre um
local mais elevado.
(E) imobilize o corpo da vítima, colocando o
pescoço da mesma lateralizado.
34 Há um acidente de carro com vítimas: o
motorista e um passageiro adulto no banco da
frente. As janelas do carro estão abertas.
Enquanto aguarda a chegada de um socorro
profissional, a pessoa que socorre pode iniciar o
socorro
às
vítimas.
Dentre
outros
procedimentos, é recomendável:
(A) ver se o cinto de segurança está
dificultando a respiração do motorista. Neste
caso,
soltá-lo
cuidadosamente,
sem
movimentar o corpo da vítima.
(B) abrir a porta do carro que estiver menos
danificada e iniciar o contato com a vítima
menos machucada. Se ela queixar-se de dor,
retirá-la cuidadosamente do carro.
(C) evitar que as vítimas fiquem inconscientes,
utilizando alguns artifícios tais como: falar em
voz alta e sacudir levemente a cabeça e as
mãos das vítimas.
(D) retirar do carro o motorista inconsciente e
deitá-lo no chão pois essa conduta facilita a
circulação cerebral e cardíaca.
(E) manter as vítimas com a temperatura
corporal levemente abaixo do normal a fim de
prevenir possíveis sangramentos.
35 Faz parte do sistema de lubrificação do
veículo:
(A) Diferencial.
(B) Carburador.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
(A) III.
(B) II e III.
(C) I.
(D) I e II.
(E) I, II e III.
37 São crimes de trânsito:
A) Praticar lesões corporais culposas.
B) Deixar de prestar socorro imediato.
C) Participar de rachas ou competições não
autorizadas.
D) Transitar com velocidade excessiva.
E) Todas
corretas.

as

alternativas

anteriores

estão

38 Assinale a afirmativa INCORRETA:
A) Não se deve usar os cintos torcidos, pois eles
perdem muito da sua eficiência.
B) As mulheres grávidas também devem utilizar
o cinto de segurança, cuja parte horizontal deve
ser ajustada por baixo do ventre.
C) O cinto de segurança deverá ser utilizado
por todas as pessoas que estão no veículo.
D) Se algum passageiro estiver sem cinto de
segurança,
o
motorista
não
será
responsabilizado.
E) Os cintos de segurança devem ser mantidos
limpos, em bom estado e prontos para uso.

(C) Pescador.
(D) Bateria.

39 São cuidados com o veículo, EXCETO:

(E) Coluna de direção.

A) Forçar o motor em rotações extremamente
altas ou muito baixas.

36 Sobre os amortecedores do veículo, analise:

B) Usar apenas os lubrificantes recomendados.

I. Absorvem os movimentos e balanços do
veículo, tornando mais confortável o seu
deslocamento.

C) Observar periodicamente o nível de óleo
lubrificante. Se necessário, completar com óleo
da mesma marca e tipo.

II. Auxiliam na estabilização do veículo,
principalmente em curvas ou quando o trajeto é
feito em terreno irregular.

D) Aproveitar a hora da troca de óleo para
efetuar a limpeza do filtro de ar. Se estiver em
mau estado ou entupido, é necessário
substituir.

III. Dispersam parte do calor gerado pelo
funcionamento do motor.

E) Fazer as revisões periódicas recomendadas
pelo fabricante.
40 “Equipamento do veículo que recombina com
oxigênio os gases do motor, requeimando-os e
tornando-os menos nocivos.” Trata-se de:

(D) O excesso de veículos, a conservação
adequada do veículo e a habilidade do
condutor.
(E) A inexperiência do motorista, a via em
condições de trafegabilidade e manutenção
correta do veículo.

(A) Alternador.
44 Acerca das principais causas de acidente,
relacione o conceito com a sua correspondente
descrição.

(B) Catalisador.
(C) Cárter.

I. Imperícia.

(D) Velas.

II. Imprudência.

(E) Pedal.

III. Negligência.
41 “O ____________, pressionado pelo pé do
condutor, efetua o acionamento.” Assinale a
alternativa que completa corretamente a coluna
da afirmativa anterior.

( ) falta de habilidade, o acidente acontece em
razão do motorista não ter domínio sobre o
veículo que dirige.
(
) é o fato onde o motorista ignora uma
condição insegura, como chuva intensa, veículo
defeituoso,
pneus
em
mau
estado de
conservação e outros.

(A) cabo.
(B) volante.
(C) pedal.

(
) ação perigosa do motorista.
diretamente ligada a ato inseguro.

(D) platô.

Está

(E) disco.

A sequência correta de preenchimento das
lacunas de cima para baixo é:

42 Quais são os cinco elementos principais da
direção defensiva?

(A) I – II – III.

(A) Calma, apreensão, habilidade, previsão e
ação.
(B) Habilidade, cuidado, atenção, previsão e
ação.
(C)
Conhecimento,
habilidade e ação.

previsão,

atenção,

(B) III – II – I.
(C) I – III – II.
(D) III – I – II.
(E) II – I – III.

(D) Conhecimento, previsão, astúcia, habilidade
e ação.

45 No painel de instrumentos, os principais
indicadores comuns na grande maioria dos
veículos são:

(E) Conhecimento,
atenção e ação.

I) Mostra as Rotações Por Minuto (RPM) do
motor.

habilidade,

pretensão,

43 Quais das opções abaixo apresentam fatores
que colaboram para produzir um acidente de
trânsito.
(A) As regras de trânsito e a falta de lombadas.
(B) O ato inseguro do condutor, a via com
defeito, as condições adversas e a má
conservação do veículo.
(C) O excesso
urbanos.

de

pedestres

nos

centros

II) Mostra
veículo.

a

velocidade

desenvolvida

pelo

III) Registra a quilometragem total percorrida
pelo veículo desde a sua fabricação.
IV) Mede a temperatura
arrefecimento do motor.

do

fluido

de

V) Mede a carga útil da bateria.
VI) Mede a pressão do óleo lubrificante no
sistema de lubrificação.

( ) Amperímetro

(B) garantir a segurança.

( ) Manômetro

(C) pedir socorro.

( ) Termômetro

(D) controlar a situação.

( ) Velocímetro

(E) não verificar a situação das vítimas,
aguardando pelo socorro especializado.

( ) Hodômetro Total
( ) Tacômetro
Qual das alternativas a seguir preenche
corretamente as lacunas na ordem de cima
para baixo?
a) I – II – IV – III – VI - IV
b) II – I – III - V – IV - VI
c) I – II – III – IV – V – VI
d) IV – VI – V – I – III – II
e) V – VI – IV – II – III – I
46 São deveres do condutor defensivo, exceto:
(A) Conhecer as leis e a sinalização de trânsito
e obedecê-las sempre, em qualquer local e
horário.

48 Acerca das normas gerais de circulação e
conduta, determinadas pelo Código de Trânsito
Brasileiro, assinale a opção correta.
(A) 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, mas não precisa assegurar-se da
existência de combustível suficiente para
chegar ao local de destino.
(B) O condutor deverá, a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indispensáveis à segurança
do trânsito.
(C) O trânsito de veículos nas vias terrestres
abertas à circulação far-se-á pelo lado esquerdo
da via, admitindo-se as exceções devidamente
sinalizadas.

(B) Usar sempre o cinto de segurança ou o
capacete com viseira ou óculos protetores e os
demais equipamentos obrigatórios (em boas
condições de uso).

(D) O condutor deverá guardar distância de
segurança lateral e frontal entre o seu e os
demais veículos, considerando-se, no momento,
somente as condições climáticas.

(C) Conhecer o veículo que está conduzindo e
saber usá-lo corretamente.

(E) Quando veículos, transitando por fluxos que
se cruzem, se aproximarem de local não
sinalizado, não terá preferência de passagem:
no caso de rotatória, aquele que estiver
circulando por ela.

(D) Nunca aceitar desafios e provocações de
condutores
irresponsáveis,
deixando
os
“apressadinhos” passarem.
(E) Confiar apenas na própria habilidade, pois
os instrumentos do painel do veículo não
ajudam a tomar as decisões certas.
47 Cada acidente é diferente do outro. E, por
isso, só se pode falar na melhor forma de
socorro, quando se sabe quais as suas
características. Um veículo que está se
incendiando, um local perigoso (uma curva, por
exemplo), vítimas presas nas ferragens, a
presença de cargas tóxicas etc, tudo isso
interfere na forma do socorro. As ações
também vão ser diferentes caso haja outras
pessoas iniciando os socorros. Mas a seqüência
das ações a serem realizadas, em regra, vai
sempre ser a mesma. Assinale a alternativa que
apresenta as ações a serem realizadas, exceto:
(A) manter a calma.

49 Sobre a ultrapassagem, assinale a opção
correta.
(A) Todo condutor, ao perceber que outro que o
segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá,
se estiver circulando pela faixa da esquerda,
deslocar-se para a faixa da direita, acelerando a
marcha.
(B) 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.
(C) O condutor que tenha o propósito de
ultrapassar um veículo de transporte coletivo
que esteja parado, efetuando embarque ou
desembarque de passageiros, deverá aumentar
a velocidade, dirigindo com atenção redobrada

ou parar o veículo com vistas à segurança dos
pedestres.

52 O procedimento correto para socorrer uma
vítima em chamas é:

(D) O condutor 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, exceto quando houver sinalização
permitindo a ultrapassagem.

(A) apagar as chamas com extintor.

(E) Nas interseções e suas proximidades, o
condutor poderá efetuar ultrapassagem desde
que esteja em alta velocidade.
50 A placa destinada a informar aos usuários
das condições, proibições, obrigações ou
restrições ao uso da via é a de:

(B) abafar as chamas com toalhas ou cobertor.
(C) todas as alternativas estão corretas.
(D) abafar com uma lona plástica.
(E) jogar água.
53 São condições adversas do motorista:
(A) parar na faixa de pedestre.
(B) neblina, chuva e falta de atenção.
(C) congestionamento no trânsito e chuva forte.

(A) especial.

(D) ultrapassagem proibida.

(B) obrigações.

(E) estado alcoólico, sonolência, audição e visão
deficientes.

(C) regulamentação.
(D) localização.

54 As leis ambientais
fundamental:

(E) advertência.

têm

como

objetivo

(A) tapar buracos das vias.

50 Em hemorragia nasal não se deve:
(A) colocar um pano ou toalha com gelo sobre o
nariz.
(B) acalmar a vítima.

(B) preservar a vegetação dos acostamentos.
(C) destruir a vegetação dos acostamentos.
(D)
procurar
acostamentos.

(C) procurar um médico.

nascentes

de

água

nos

(E) a preservação da vida humana, levando em
conta a qualidade de vida.

(D) é direito do cidadão.
(E) levantar a cabeça da vítima.
51 É direito do cidadão:
(A) colocar obstáculo na rua em que mora.
(B) fiscalizar o trânsito
próprias que acha correto.

e

tomar

decisões

(C) todas as alternativas estão corretas.
(D) reivindicar dos órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito sinalização,
fiscalização e implantação de equipamentos de
segurança.
(E) fiscalizar o trânsito no bairro em que mora.

55 Em vias de grande movimentação de
pedestres ou onde haja escolas, o condutor
deve:
(A) correr para desocupar a vida mais livre.
(B) transitar com o pisca-alerta ligado.
(C) andar em velocidade compatível com a
segurança.
(D) usar os faróis altos do veículo e acelerar.
(E) transitar buzinando.
56 Detectam-se convulsões:
(A) quando o coração para de pulsar.
(B) quando a vítima apresenta contraturas
involuntárias da musculatura, provocando

movimentos
consciência.

desordenados

e

perda

de

(C) quando a vítima está com dores no peito.

(D) aos veículos
motocicletas.

(D) quando a pupila se dilata.

(E) todas as alternativas estão corretas.

(E) quando ocorrem fortes dores de cabeça.
57 Os dois tipos de fratura existentes são
(A) óssea e muscular.
(B) interna e óssea.
(C) fixa e interna.
(D) fratura lombar e frontal.
(E) aberta e fechada.
58 Para ter segurança, o condutor deve:
(A) não dirigir nos dias de muito movimento.
(B) não dirigir nos dias de chuva.
(C) perceber antecipadamente os riscos e agir
prontamente para evitá-los.
(D) dirigir sempre a 80 km/h.
(E) dirigir sempre a 60km/h.
59 Nos motores à álcool e à gasolina, a
eletricidade é responsável pela:
(A) ignição e acessórios.
(B) frenagem dos veículos.
(C) lubrificação do motor.
(D) velocidade dos veículos.
(E) calibragem dos pneus.
______________________________________
60 Se uma pista de rolamento comportar
várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as
da esquerda ficam destinadas:
(A) à ultrapassagem regulamentar e ao
deslocamento dos veículos de maior velocidade.
(B) aos veículos de transporte coletivos, aos de
maior velocidade e aos veículos pesados.
(C) aos veículos de carga e aos de maior
velocidade.

de

menor

velocidade

e

