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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

MOTORISTA 

CATEGORIA “B” 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
 

                                                                                                                                                          Página 2 de 9 
  

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “B” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                          Página 3 de 9 
  

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “B” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

As regras de comportamento social, mesmo quando refletem a vontade da grande maioria 1 

dos membros de um grupo social, são vistas sempre como limitações que restringem a liberdade 2 

individual. Entretanto é preciso ter em conta, antes de tudo, que o ser humano é associativo por 3 

natureza. Isso já foi afirmado há mais de dois mil anos pelo filósofo grego Aristóteles, quando 4 

escreveu que "o homem é um animal político", querendo dizer, em linguagem de hoje, que o ser 5 

humano é um animal que não vive fora da sociedade. 6 

Cada ser humano é um indivíduo e tem seus direitos próprios, mas nenhum pode viver 7 

sem a companhia e o apoio de outros indivíduos, que têm os mesmos direitos fundamentais. Isso torna 8 

indispensável a convivência permanente, e é por esse motivo que existem as sociedades humanas. 9 

Como todos os seres humanos são livres e cada um tem sua individualidade, a convivência 10 

é fonte permanente de divergências e de conflitos. Para que seja possível a convivência harmônica, 11 

necessária e benéfica, é indispensável que existam as regras de organização e de comportamento 12 

social. Essas regras não devem ser impostas por uma pessoa ou por um grupo social sem a 13 

participação dos demais membros da sociedade, pois isso afrontaria o direito à igualdade. Assim, por 14 

mecanismos democráticos, respeitando a liberdade e a igualdade de todos, são fixadas as regras. E 15 

aquelas consideradas mais importantes são de obediência obrigatória. É assim, e para isso, que nasce 16 

o direito e é desse modo que se estabelece uma organização justa para a sociedade humana 17 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. In: Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna. 

 

 

 

 

 



01) Marque a alternativa que apresenta o nome 

como núcleo do predicado. 

 

(A) “...que se estabelece uma organização justa 

para a sociedade humana” (L.17). 

(B) “...nenhum pode viver sem a companhia e o 

apoio de outros indivíduos” (L.7/8) 

(C) “...cada um tem sua individualidade.” (L.10). 

(D) “...todos os seres humanos são livres” (L.10) 

 

02)  “Essas regras não devem ser impostas 

por uma pessoa” (L.13). 

 

Transpondo a frase acima para voz ativa, a 

expressão verbal fica da seguinte forma: 

 

(A) deverá impor 

(B) devia impor 

(C) deve impor 

(D) devia impor 

 

03) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “liberdade” (L.2) 

(B) “indivíduo” (L.7) 

(C) “direito” (L.14) 

(D) “participação” (L.14) 

 

04) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “o ser humano não vive fora da sociedade.” 

(L.5/6) 

(B) “aquelas são de obediência obrigatória.” (L.16) 

(C) “o ser humano é um animal” (L.5/6) 

(D) “o ser humano é associativo” (L.3) 

 

05) Funciona no texto como agente da ação verbal 

a expressão: 

 

(A) “à  igualdade” (L.14) 

(B) “pelo filósofo grego Aristóteles” (L.4) 

(C) “todos os seres humanos” (L.10). 

(D) “importantes” (L.16). 

 

06) Há equivalência entre o termo transcrito e o 

que ele significa em: 

 

(A) “mesmo” (L.1) - conclusão 

(B) “Assim” (L.14) - conformidade 

(C) “mas” (L.7) - conclusão 

(D) “Entretanto” (L.3) - ressalva 

 

 

 

 

07) O termo em destaque é sujeito em: 

 

(A) “nasce o direito” (L.16/17) 

(B) “Isso torna indispensável a convivência 

permanente,” (L.8/9) 

(C) “Isso já foi afirmado (...) pelo filósofo grego 

Aristóteles” (L.4). 

(D) “...mesmo quando refletem a vontade da 

grande maioria” (L.1). 

 

08) A alternativa que apresenta um adjetivo em 

destaque com valor temporal é: 

 

(A) “...limitações  que  restringem   a liberdade 

individual.” (L.2/3). 

(B) “...Para que seja possível a convivência 

harmônica” (L.11) 

(C) “a convivência é fonte permanente de 

divergências e de conflitos.” (L.10/11). 

(D) “que têm os mesmos direitos fundamentais.” 

(L.8) 

 

09)  

 

 

 

 

 

Sobre a frase acima, pode-se afirmar: 

 

(A) O vocábulo “que” é morfologicamente 

classificado como conjunção integrante. 

(B) A expressão “as sociedades humanas” 

completa o sentido do verbo existir. 

(C) Em “existem as sociedades humanas” é 

uma oração sem sujeito. 

(D) A expressão “as sociedades humanas” é 

sujeito do verbo existir. 

 

10) Assinale a alternativa em que todas as palavras 

recebem acento gráfico em obediência ao 

mesmo princípio. 

 

(A) “próprios” (L.7) e “indivíduos” (L.8). 

(B) “divergências” (L.11) e harmônica (L.11). 

(C) “próprios” (L.7) e  “político” (L.5). 

(D) “obrigatória” (L.16) e  “benéfica” (L.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...e é por esse motivo que existem as 

sociedades humanas.” (L.9). 
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11) Observe: 

 
I. “Isso torna indispensável a convivência 

permanente” (L.8/9). 
II. “Isso já foi afirmado  pelo filósofo grego 

Aristóteles.” (L.4). 
III. “...o ser humano é associativo por natureza.” 

(L.3/4). 

 
Com relação aos tipos de predicados, tem-se: 
 
(A) I. Predicado nominal 

II. Predicado Verbal 
III. Predicado Nominal. 

(B) I. Predicado verbo-nominal 
II. Predicado  Nominal 
III. Predicado Nominal. 

(C) I. Predicado verbo-nominal 

II. Predicado Verbal 
III. Predicado Nominal. 

(D) I. Predicado verbo-nominal 

II. Predicado Verbal 
III. Predicado  verbo-nominal 

 
12) Assinale a alternativa em que a palavra 

apresenta hiato. 
 
(A) “convivência” (L.11) 

(B) “maioria” (L.1). 
(C) “direitos” (L.8). 
(D) “igualdade” (L.14) 
 
13) As palavras “demais” (L.14), “filósofo” (L.4) e 

“obrigatória” (L.16) são respectivamente: 

 
(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
(B) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 
(C) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona 
 
14) Os grupos de  letras encontrados na palavra 

“membros” (L.2) são classificados como:  
 
(A) Apenas encontros consonantais 
(B) Encontro consonantal e dígrafo, 

respectivamente. 
(C) Dígrafo e encontro consonantal, 

respectivamente. 

(D) Apenas dígrafos 
 

15) Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um ditongo decrescente, um 
hiato e um dígrafo. 

 

(A) “devem” (L.13), “afrontaria” (L.14), 
“humanos” (L.10) 

(B) “indivíduo” (L.7), “social” (L.1), “esse” (L.9) 
(C) “direito” (L.14), “próprios” (L. 7), “Assim” 

(L.14) 
(D) “restringem” (L.2), “foi” (L.4), “estabelece”  

(L.17) 
 

 

 

 

QUESTÕES MATEMÁTICA – 16 a 20 

 

 

16) São números pares, EXCETO: 

 

(A) 984 

(B) 635 

(C) 332 

(D) 558 

 

17) 46% de 1500 é: 

 

(A) 694 

(B) 697 

(C) 690 

(D) 698 

 

18) São divisores de 60, SALVO: 

 

(A) 13 

(B) 12 

(C) 15 

(D) 2 

 

19) Qual o resultado da expressão matemática 

abaixo: 

 

5x 67 – 45 x 83 + 9³ 

 

(A) - 2107 

(B) - 2671 

(C) - 2341 

(D) - 3678 

 

20) 63 metros equivalem a: 

 

(A) 630.000 centímetros. 

(B) 630 centímetros. 

(C) 6.300 centímetros. 

(D) 63.000 centímetros. 
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QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DA ÁREA – 21 a 40 

 

 

21) Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os 

seguintes órgãos e entidades abaixo, EXCETO. 

 

(A) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 

coordenador do Sistema e órgão máximo 

normativo e consultivo, bem como os 

Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o 

Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 

CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos 

e coordenadores; 

(B) Os órgãos e entidades executivos de trânsito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e os órgãos e entidades executivos 

rodoviários da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; 

(C) A Polícia Rodoviária Federal e as Polícias 

Militares dos Estados e do Distrito Federal 

(D) As Juntas Administrativas de Recursos de 

Infrações – JARI e a Juntas Administrativas de 

Penalidades e Infrações – JAPI. 

 

22) Compete aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 

circunscrição dentre outras todas as ações 

abaixo, EXCETO.  

 

(A) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as 

normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições. 

(B) Planejar, projetar, regulamentar e operar o 

trânsito de veículos, de pedestres e de animais, 

e promover o desenvolvimento da circulação e 

da segurança de ciclistas. 

(C) Monitorar veículos que necessitem de 

autorização especial para transitar e estender 

os requisitos técnicos a serem observados para 

a circulação desses veículos. 

(D) Implantar, manter e operar o sistema de 

sinalização, os dispositivos e os equipamentos 

de controle viário; 

 

23) Todas as normas gerais de circulação e conduta 

de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 

estão corretas, EXCETO. 
 

(A) Quando uma pista de rolamento comportar 

várias faixas de circulação no mesmo sentido, 

são as da direita destinadas ao deslocamento 

dos veículos mais lentos e de maior porte, 

quando não houver faixa especial a eles 

destinada, e as da esquerda, destinadas à 

ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos 

de maior velocidade. 

(B) Os veículos precedidos de batedores não terão 

prioridade de passagem, mesmo respeitando 

as demais normas de circulação, uma vez que 

se enquadram na categoria dos demais 

veículos. 

(C) Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão 

preferência de passagem sobre os demais, 

respeitadas as normas de circulação. 

(D) O condutor que tenha o propósito de 

ultrapassar um veículo de transporte coletivo 

que esteja parado, efetuando embarque ou 

desembarque de passageiros, deverá reduzir a 

velocidade, dirigindo com atenção redobrada 

ou parar o veículo com vistas à segurança dos 

pedestres. 

 

24) O uso de luzes em veículo obedecerá dentro 

outras às seguintes determinações, EXCETO. 
 

(A) O condutor manterá acesos os faróis do 

veículo, utilizando luz alta, durante a noite e 

durante o dia nos túneis providos de iluminação 

pública;  

(B) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar 

luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou 

ao segui-lo;  

(C) O condutor manterá acesas pelo menos as 

luzes de posição do veículo quando sob chuva 

forte, neblina ou cerração; 

(D) O condutor utilizará o pisca-alerta nas 

seguintes situações: em imobilizações ou 

situações de emergência e quando a 

regulamentação da via assim o determinar; 
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25) Todas abaixo são medidas administrativas, 

EXCETO. 
 

(A) Retenção do veículo e remoção do veículo 
(B) Suspensão do direito de dirigir 
(C) Recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação e da Permissão para Dirigir;  
(D) Recolhimento do Certificado de Registro 

recolhimento do Certificado de Licenciamento 
Anual 
 

26) A sinalização terá a ordem de prevalência em 
primeiro lugar a: 
 

(A) Do semáforo sobre as demais 
(B) As indicações dos sinais sobre as demais 
(C) As ordens do agente de trânsito sobre as 

normas de circulação e outros sinais 

(D) Dos sinais dos condutores sobre as demais 
 

 

27) Todas as placas abaixo são de regulamentação 

que tem por finalidade informar aos usuários 

das condições, proibições, obrigações ou 

restrições no uso das vias. Suas mensagens 

são imperativas e seu desrespeito constitui 

infração. Assim as placas abaixo indicam 

respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Sentido proibido; Proibido virar à esquerda; 

Proibido mudar de faixa de trânsito; Proibido 

retornar. 

(B) Sentido proibido; Proibido virar à Direita; 

Proibido ultrapassar; Proibido conversão. 

(C) Sentido proibido; Proibido Ultrapassar; 

Proibido seguir em mão dupla; Proibido virar a 

esquerda. 

(D) Sentido proibido; Proibido retornar; Proibido 

virar à esquerda; Proibido mudar de faixa de 

trânsito. 

 

28) A placa de advertência abaixo adverte que há: 
 

 
 
 
 
 
 
(A) Uma pista Irregular 

(B) Um sentido circular obrigatório 
(C) Uma Interseção em Círculo 
(D) Uma saliência ou lombada 

29) Será obrigatória a expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo de acordo 

com o Código de Transito Brasileiro quando: 

 

I. For transferida a propriedade;  

II. O proprietário mudar o Município de domicílio 

ou residência;  

III. For alterada qualquer característica do 

veículo;  

IV. Houver mudança de categoria. 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir 

que: 

 

(A) Apenas I e II estão corretos 

(B) Apenas II e III estão corretos 

(C) Apenas II, III e IV estão corretos 

(D) I, II, III e IV estão corretos. 

 

30) Constituem faltas eliminatórias no Exame de 
Direção Veicular, para veículos das categorias 
“B”, “C”, “D” e “E” dentre outras todas abaixo, 
EXCETO. 

 
(A) Obedecer à sinalização semafórica e de parada 

obrigatória;  
(B) Avançar sobre o meio fio;  
(C) Não colocar o veículo na área balizada, em no 

máximo três tentativas, no tempo 

estabelecido;  
(D) Avançar sobre o balizamento demarcado 

quando do estacionamento do veículo na vaga;  
 

31) Quando se tratar de candidato às categorias 
“C”, “D” e “E”, a Instrução e o Exame de 
Direção Veicular deverão ser realizados em 

veículos que atendam aos seguintes requisitos: 
 

I. Categoria “C” – veículo motorizado utilizado no 

transporte de carga, registrado com 

capacidade mínima de Peso Bruto Total (PBT) 

de 6.000 Kg;  

II. Categoria “D” – veículo motorizado utilizado no 

transporte de passageiros, registrado com 

capacidade mínima de 15 (quinze) lugares;  

III. Categoria “E” – combinação de veículos onde o 

caminhão trator deverá ser acoplado a um 

reboque ou semirreboque, que esteja 

registrado com capacidade de PBT de no 

mínimo 6.000kg ou veículo articulado cuja 

lotação exceda a 20 (vinte) lugares.  

 
Após análise dos itens acima podemos concluir que: 
 
(A) Apenas I e II estão corretos 

(B) Apenas II e III estão corretos 

(C) Apenas I e III estão corretos 

(D) I, II e III estão corretos 
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32) Constituem faltas eliminatórias no Exame de 

Direção Veicular, para veículos das categorias 

“B”, “C”, “D” e “E” dentre outras todas abaixo, 

EXCETO. 

 

(A) Transitar em contramão de direção e avançar a 

via preferencial;  

(B) Completar a realização de todas as etapas do 

exame;  

(C) Provocar acidente durante a realização do 

exame;  

(D) Exceder a velocidade regulamentada para a 

via;  

 

33) De acordo com o Art. 3º da resolução de nº 

432/2013 que versa sobre a confirmação da 

alteração da capacidade psicomotora em razão 

da influência de álcool ou de outra substância 

psicoativa que determine dependência dar-se-

á por meio de, pelo menos, um dos seguintes 

procedimentos a serem realizados no condutor 

de veículo automotor EXCETO. 

 

(A) Exame de sangue 

(B) Exames realizados por laboratórios 

especializados indicados pelo órgão ou 

entidade de trânsito competente ou pela Polícia 

Judiciária, em caso de consumo de outras 

substâncias psicoativas que determinem 

dependência; 

(C) Teste em aparelho destinado à medição do teor 

alcoólico no ar alveolar (etilômetro); 

(D)  Correção dos sinais que indiquem a alteração 

da capacidade psicomotora do condutor.  

 

34) De acordo com o Art. 7º da resolução de nº 
432/2013 explicita que o crime previsto no art. 
306 do CTB será caracterizado por qualquer um 

dos procedimentos abaixo, EXCETO. 
 

(A) Exame de sangue que apresente resultado 
igual ou superior a 4 (quatro) decigramas de 
álcool por litro de sangue (4 dg/L);  

(B) Teste de etilômetro com medição realizada 

igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool 

por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), 
descontado o erro máximo admissível nos 
termos da “Tabela de Valores Referenciais para 
Etilômetro” constante no Anexo I da resolução 
referida no enunciado da questão;  

(C) Exames realizados por laboratórios 

especializados, indicados pelo órgão ou 
entidade de trânsito competente ou pela Polícia 
Judiciária, em caso de consumo de outras 
substâncias psicoativas que determinem 
dependência; 

(D) Sinais de alteração da capacidade psicomotora 
obtido na forma do art. 5º da resolução referida 

no enunciado da questão.  

35) Todas abaixo são medidas administrativas 

constantes na resolução nº 432/2013, 
EXCETO. 
 

(A) O veículo será retido até a apresentação de 
condutor habilitado, que também será 
submetido à fiscalização.  

(B) Caso não se apresente condutor habilitado ou 
o agente verifique que ele não está em 
condições de dirigir, o veículo será recolhido ao 

depósito do órgão ou entidade responsável pela 
fiscalização, mediante recibo.  

(C) O documento de habilitação será recolhido pelo 
agente, mediante recibo, e ficará sob custódia 
do órgão ou entidade de trânsito responsável 
pela autuação até que o condutor comprove 
que não está com a capacidade psicomotora 

alterada, nos termos da resolução citada no 
enunciado da questão. 

(D) Caso o condutor não compareça ao órgão ou 
entidade de trânsito responsável pela autuação 
no prazo de 10 (dez) dias da data do 
cometimento da infração, o documento 

permanecerá no órgão responsável pela 
autuação, onde o condutor deverá buscar seu 
documento.  
 

36)  De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 
o infrator será submetido a curso de 
reciclagem, na forma estabelecida pelo 
CONTRAN dentre outras nas situações abaixo, 
EXCETO. 

  
(A) Quando, sendo contumaz, for necessário à sua 

reeducação e a qualquer tempo, se for 
constatado que o condutor está colocando em 
risco a segurança do trânsito;  

(B) Quando permitido o direito de dirigir. 
(C) Quando se envolver em acidente grave para o 

qual haja contribuído, independentemente de 
processo judicial;  

(D) Quando condenado judicialmente por delito de 
trânsito. 
 

37)  Todos são procedimentos corretos no caso do 
transporte de vítimas de acidentes 
automobilístico, EXCETO. 
 

(A) Se houver suspeita de fraturas no pescoço  e 
nas costas, evite mover a pessoa. 

(B) Para puxá-la para um local mais seguro, mova-
a de costas, no sentido do comprimento com o 
auxílio de um casaco ou cobertor. 

(C) Para erguê-la, você e mais duas ou três 

pessoas devem apoiar todo o corpo e colocá-la 
numa tábua ou maca. Se precisar, improvise 
com pedaços de madeira, amarrando 
cobertores ou outros tecidos fortes que 
dispuser. 

(D) Sempre deixar a cabeça da vítima cair para 
trás. 
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38) Os primeiros socorros são as providências 

iniciais que devem ser tomadas no local do 

acidente. Em um acidente automobilístico 

analise os procedimentos através das imagens 

abaixo considerando que a vítima está 

inconsciente: 

 

 

 

I.  

 

 

 

 

II.  

 

 

 

 

 

 

 

III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Após análise das imagens acima podemos concluir 

que: 

 

(A) Apenas I está correta 

(B) Apenas II e III estão corretas 

(C) I, II e III estão corretas 

(D) Apenas I e III estão corretas 

 

39) Que componente serve de reservatório de óleo 

e de elemento de proteção aos órgãos internos 

do motor? 

 

(A) Cárter 

(B) Bomba de Óleo 

(C) Filtro de Óleo 

(D) Carburador 

 

40) Embreagem e cambio são elementos do 

sistema: 

 

(A) Transmissão 

(B) Elétrico 

(C) Arrefecimento 

(D) Suspensão 

 


