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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

MOTORISTA 

CATEGORIA D 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - 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) 

TURNO: TARDE 

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.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             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 14 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO  

 

 

A categoria povo se contrapõe às classes sociais. Em termos analíticos, povo não existe 1 

como algo dado, previamente estabelecido. Povo é o resultado da articulação entre movimentos, 2 

comunidades, agrupamentos humanos que romperam a situação de massa, inconsciente e sem 3 

projeto próprio. Encontraram-se ao redor de uma consciência coletiva, de um projeto comum, de 4 

práticas adequadas à consciência e ao projeto. Encontraram-se para construir uma história e uma 5 

identidade próprias nos limites de um determinado território. Ao conceito de povo pertence a 6 

superação dos interesses só classistas e a busca de um bem comum com a assunção de um projeto 7 

participativo e igualitário para o conjunto da sociedade. Povo está sempre em construção contra 8 

forças e grupos que querem reduzi-lo a massa. 9 

Povo, como se depreende, configura um valor: todos são chamados a ser povo, a deixar 10 

para trás as relações dominador-dominado, massas-elites; todos são convidados a participar na 11 

gestação de uma sociedade com relações de colaboração e não de concorrência. Portanto, de uma 12 

democracia social, popular, solidária e includente de todos. 13 

Hoje vivemos uma fase nova da democracia, sua expressão planetária. Toda a 14 

humanidade deverá ser povo, nas diferenças de suas tradições, mas na convergência de valores 15 

humanitários e ecológicos que o fazem sujeito de uma história coletiva, história da humanidade. 16 

O povo organizado busca seu bem comum. Ele não é apenas humano, nacional e 17 

terrenal. Inclui também todos os que compartem a aventura humana, como as plantas, os animais, 18 

as águas, os solos, as paisagens. Numa palavra, o bem comum humano será somente humano, 19 

social e planetário, se for também sociocósmico. 20 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOFF, Leonardo. O despertar da águia: o dia-bólico e o sim-bólico na construção da realidade. 
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01) Na ótica do Autor, 

 

(A) a preocupação com o ecológico deve ser 

preponderante na construção da nova 

democracia. 

(B) a maior parte da mobilização das sociedades 

contemporâneas deve-se à tensão entre 

capital e trabalho. 

(C) um mundo verdadeiramente democrático 

constrói-se tão-somente por meio de 

estruturas econômicas e políticas sólidas e 

compartilhadas. 

(D) uma sociedade democrática, no contexto 

contemporâneo, deverá se pautar por relações 

includentes tanto no âmbito sociocultural 

quanto no natural. 

 

02) Constitui uma afirmação correta sobre o texto 

a indicada em 

 

(A) O conceito de povo se define como um 

conjunto de pessoas de uma mesma origem 

de nacionalidade. 

(B) Todos os que se engajam na construção de 

uma sociedade coletiva  igual e democrática 

podem ser considerados povo. 

(C) A classe social se constitui no início da 

formação de povo. 

(D) A concepção “planetária” de democracia tem 

um caráter reducionista e imediatista. 

 

03)   

 

I. "Portanto, de uma democracia social, popular, 

solidária e includente de todos."  (L.12/13). 

II. "mas na convergência de valores humanitários 

e ecológicos.." (L.15/16) 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 

destaque, estabelecem,  no contexto em que se 

inserem, respectivamente, as relações de 

 

(A) conclusão e adição. 

(B) ressalva e ressalva. 

(C) explicação e oposição. 

(D) Conclusão e adversidade. 

 

04) A palavra que, quando no plural, ocorre 

abertura de timbre do fonema “-o“ na 

pronúncia, encontra-se na alternativa: 

 

(A) “Toda” (L.14). 

(B) “Valor” (L.10). 

(C) “Povo” (L.2). 

(D) “Dominador” (L.11). 

 

05) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele significa, no 

contexto em que se insere, é: 

 

(A) “e” (L.12) - adição. 

(B) “se” (L.20) - dúvida. 

(C) “como” (L.2) - conformidade. 

(D) “para” (L.5)  - finalidade. 

 

06) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “só”  (L.7),  as palavras: 

 

(A) “entre” (L.2) e “como” (L.10). 

(B) “sempre” (L.8) e “somente” (L.19). 

(C) “contra” (L.8) e “de” (L.15). 

(D) “terrenal” (L.18) e “coletiva” (L.16). 

 

07) A alternativa cujo termo transcrito tem valor 

enfático é: 

 

(A) “sociais” (L.1). 

(B) “sua” (L.14). 

(C) “todos” (L.11). 

(D) “próprias” (L.6). 

 

08) Em, “Hoje vivemos uma fase nova da 

democracia” (L.14), a ação expressa pela 

forma verbal em destaque está corretamente 

indicada em: 

 

(A) Continua no presente. 

(B) Concluída no presente. 

(C) habitual no passado 

(D) indubitável no futuro. 

 

09) Possuem diferentes regências, no contexto em 

que se inserem,  as formas verbais: 

 

(A) “contrapõe” (L.1) e “pertence” (L.6). 

(B) “romperam” (L.3) e  “configura” (L.10). 

(C) “existe” (L.1) e “romperam” (L.3). 

(D) “Inclui” (L.18) e “vivemos” (L.14). 

 

10) Do ponto de vista, é correto afirmar: 

 

(A) “massa” (L.3) está sendo usada em seu 

sentido literal. 

(B) A expressão “como se depreende” (L.10) 

conota conformidade. 

(C) O vocábulo “também” (L.18) se opõe a “e” 

(L.5). 

(D) A palavra “bem” (L.19) é exemplo de advérbio 

de modo. 
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11) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, 

um hiato e um dígrafo. 

 

(A) “sociais” (L.1), “igualitário” (L.8), “chamados” 

(L.10). 

(B) “fazem” (L.16), “democracia” (L.13),  

“comum” (L.4). 

(C) “animais” (L.18), “próprias” (L.6),  

“paisagens” (L.19). 

(D) “sociedade” (L.8), “deixar” (L.10), “expressão” 

(L.14).   

 

12) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 

 

(A) Na palavra “previamente” (L.2), os elementos 

em destaque formam encontro consonantal. 

(B) No vocábulo “Hoje” (L.14), o ‘-H’ é uma 

consoante brasileira. 

(C) Na palavra “próprias” L.6), há a ocorrência de 

três sílabas. 

(D) No termo “também” (L.18), há a ocorrência 

de cinco fonemas.  

 

13) Todas as palavras apresentam separação 

correta de sílaba, exceto em: 

 

(A) “Ca-te-go-ri-a” (L.1), cons-ci-ên-cia” (L.4), 

“Clas-ses” (L.1). 

(B) “na-ci-o-nal” (L.17),  “Cons-tru-ção” (L.8) 

“ter-ri-tó-rio” (L.6). 

(C) “pré-via-men-te” (L.2), “so-ci-e-da-de” (L.8), 

“his-tó-ria” (L.5). 

(D) “si-tu-a-ção” (L.3), “so-ci-o-cós-mi-co” (L.20), 

“con-cor-rên-cia” (L.12). 

 

14) Observe as seguintes frases: 

 

I. “...o bem comum humano será somente 

humano” (L.19) 

II. “Toda a humanidade deverá ser povo,” 

(L.14/15). 

 

Sobre o uso do artigo, nas frases acima, é correto 

afirmar: 

 

(A) Em I e II, foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(B) Somente em I foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(C) Somente em II foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(D) Não há ocorrência do fenômeno da 

substantivação em nenhuma das frases. 

 

A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À 

TIRINHA ABAIXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Identifique com V as afirmativas verdadeiras e 

com F, as falsas. 

 

O humor dos quadrinhos decorre 

 

(   ) da preocupação do garoto com o machucado 

da professora.  

(   ) do desabafo da professora em relação ao 

acidente de trabalho com o dicionário.  

(   ) da demonstração de descuido no manuseio de 

livros pesados dada pela professora ao garoto.  

(   ) do desconforto do menino ao considerar 

ilógica a narrativa da professora   diante da 

colocação que ele lhe havia feito antes.  

(   ) do fato de o garoto usar o verbo marcar (Q. 

02) em um sentido, e a professora apreendê-

lo em outro, em virtude dessa duplicidade de 

leitura. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a: 

 

(A) F-F-V-V- F 

(B) F-V-F-V-F 

(C) V-F-V-F-V 

(D) F-F-F-V-V 

 

 

 

 

 

 

Q. 01 Q. 02 Q. 03 
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16) A torneira X tem vazão de 1,2 litros por 

segundo, e a torneira Y de 2,4 litros por 

segundo. Se a torneira X, sozinha, enche um 

tanque vazio em 5 minutos e 45 segundos, as 

duas torneiras, juntas, encheriam esse 

mesmo tanque vazio em um tempo mínimo 

de: 

 

(A) 1 minuto e 45 segundos. 

(B) 2 minutos e 35 segundos. 

(C) 2 minutos e 15 segundos. 

(D) 1 minuto e 55 segundos. 

 

17) Considere duas caixas d’agua iguais, 

posicionados uma ao lado da outra, possuem 

cada uma, capacidade de 900 litros, sendo 

que a primeira está cheia e a segunda vazia. 

 

 

 

 

 

 

A primeira caixa possui uma torneira que consegue 

esvazia-la com vazão de 10 litros por hora e a 

segunda caixa possui uma torneira que 

consegue enche-la com vazão de 15 litros por 

hora. Abrindo as duas torneiras 

simultaneamente, o tempo que deve decorrer 

até que os níveis da água nas duas caixas 

estejam na mesma altura é de: 

 

(A) 18 horas. 

(B) 25 horas. 

(C) 30 horas. 

(D) 36 horas. 

 

18) Um caminhão tanque chega a um posto de 

abastecimento com 36.000 litros de gasolina 

em seu reservatório. Parte dessa gasolina é 

transferida para dois tanques de 

armazenamento, enchendo-os 

completamente. Um desses tanques tem 

12,5𝑚3, e o outro, 15,3𝑚3, e estavam 

inicialmente vazios. Após a transferência, 

quantos litros de gasolina restaram no 

caminhão tanque? 

 

 

 

 

 

(A) 35.722,00 

(B) 8.200,00 

(C) 3577,20 

(D) 357,72 

 

19) Marque a alternativa incorreta: 

 

(A) Todas as dízimas periódicas são números 

racionais. 

(B) Todas as frações ordinárias são números 

racionais. 

(C) Todas as dízimas não periódicas são números 

irracionais. 

(D) A soma de uma número racional com um 

número irracional pode ser racional ou 

irracional. 

 

20) A soma da expressão numérica 0,999...+ 

0,0999... é igual: 

 

(A) 
11

10
 

 

(B) 
11

90
 

 

(C) 
10

9
 

 

(D) 
100

99
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) As provas ou competições desportivas, 

inclusive seus ensaios, em via aberta à 

circulação, só poderão ser realizadas mediante 

prévia permissão da autoridade de trânsito 

com circunscrição sobre a via e dependerão 

de: 

 

I. Autorização expressa da respectiva confederação 

desportiva ou de entidades estaduais a ela 

filiadas. 

II. Posterior recolhimento do valor correspondente 

aos custos operacionais em que o órgão ou 

entidade permissionária incorrerá. 

III. Caução ou fiança para cobrir possíveis danos 

materiais à via. 

IV. Contrato de seguro contra riscos e acidentes 

em favor de terceiros. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 4 

(B) 3 

(C) 1 

(D) 2 

 

22) Onde não existir sinalização regulamentadora, 

a velocidade máxima será de: 

 

(A) Quarenta quilômetros por hora, nas vias 

coletoras. 

(B) Sessenta quilômetros por hora, nas vias 

coletoras. 

(C) Cinquenta quilômetros por hora, nas vias 

locais. 

(D) Trinta quilômetros por hora, nas vias 

coletoras. 

 

23)  NÃO é espécie de via urbana: 

 

(A) Via arterial. 

(B) Via local. 

(C) Estradas. 

(D) Via coletora. 

 

 

 

 

 

24) As paradas, operações de carga ou descarga e 

nos estacionamentos, o veículo deverá ser 

posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao 

bordo da pista de rolamento e junto à guia da 

calçada (meio-fio), admitidas as exceções 

devidamente sinalizadas. A respeito disso, 

observe os itens a seguir. 

 

I. Nas vias providas de acostamento, os veículos 

parados, estacionados ou em operação de 

carga ou descarga deverão estar situados fora 

da pista de rolamento. 

II. O estacionamento dos veículos motorizados de 

duas rodas será feito em posição 

perpendicular à guia da calçada (meio-fio) e 

junto a ela, mesmo quando houver sinalização 

que determine outra condição. 

III. O estacionamento dos veículos sem abandono 

do condutor poderá ser feito somente nos 

locais previstos no Código de Trânsito 

Brasileiro ou naqueles regulamentados por 

sinalização específica. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) III 

 

25) Confiar ou entregar a direção de veículo a 

pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado 

físico ou psíquico, não estiver em condições 

de dirigi-lo com segurança, é uma infração de 

trânsito: 

 

(A) Média. 

(B) Leve. 

(C) Gravíssima. 

(D) Grave. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Assinale a opção ERRADA acerca do 

licenciamento de veículos. 

 

(A) No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro 

de um prazo de quinze dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, 

sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e 

suas reincidências até a data da comunicação. 

(B) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, 

reboque ou semi-reboque, para transitar na 

via, deverá ser licenciado anualmente pelo 

órgão executivo de trânsito do Estado, ou do 

Distrito Federal, onde estiver registrado o 

veículo. 

(C) Os veículos de aluguel, destinados ao 

transporte individual ou coletivo de 

passageiros de linhas regulares ou 

empregados em qualquer serviço remunerado, 

para registro, licenciamento e respectivo 

emplacamento de característica comercial, 

deverão estar devidamente autorizados pelo 

poder público concedente. 

(D) No caso de transferência de residência ou 

domicílio, é válido, durante o exercício, o 

licenciamento de origem. 

 

27) Qualquer condutor que assista a um acidente 
no qual existam pessoas feridas ou haja  um 

veículo danificado, mesmo que o acidente 

tenha sido causado por outros, tem o  dever 
de parar e prestar auxílio. Acima de tudo, o 
condutor deve evitar o pânico e ser o mais 
objetivo possível, recomendando-se as 
seguintes regras gerais: 

 

I. Verificar quem está ferido para ver se pode 
ajudar  a pessoa a sentir-se mais confortável 
até chegar a assistência médica e identificar 
quem precisa mais urgentemente de cuidados 

médicos; nunca oferecer comida ou mesmo 
água ou qualquer medicamento a pessoas 
feridas.  

II. Chamar imediatamente as autoridades e uma 
ambulância quando for necessário ou repartir 
estas duas tarefas com outra pessoa de modo 

a reduzir o tempo de espera.  

III. Antes de sair do veículo para prestar auxílio, 
deve assegurar-se de que o próprio, os seus 
passageiros e o seu veículo estão em 
segurança.  

 
É certo o que se afirma em: 
 

(A) III 
(B) I, II e III 
(C) II 
(D) I 

28) Parar o veículo nos viadutos, pontes e túneis é 

uma infração de trânsito: 

 

(A) Leve. 

(B) Grave. 

(C) Média. 

(D) Gravíssima. 

 

29) Ao regular a velocidade, o condutor deverá 

observar constantemente as condições físicas 

da via, do veículo e da carga, as condições 

meteorológicas e a intensidade do trânsito, 

obedecendo aos limites máximos de 

velocidade estabelecidos para a via, além de: 

 

I. Obstruir a marcha normal dos demais veículos 

em circulação sem causa justificada, 

transitando a uma velocidade anormalmente 

reduzida. 

II. Indicar, de forma clara, com a antecedência 

necessária e a sinalização devida, a manobra 

de redução de velocidade. 

III. Sempre que quiser diminuir a velocidade de 

seu veículo deverá antes certificar-se de que 

pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes 

para os outros condutores, a não ser que haja 

perigo iminente. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I e III 

 

30) O uso de luzes em veículo obedecerá às 

seguintes determinações, EXCETO: 

 

(A) O condutor manterá acesas, à noite, as luzes 
de posição quando o veículo estiver parado 
para fins de embarque ou desembarque de 
passageiros e carga ou descarga de 
mercadorias. 

(B) O condutor manterá acesos os faróis do 

veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e 
durante o dia nos túneis providos de 
iluminação pública. 

(C) Durante a noite, em circulação, o condutor 

não manterá acesa a luz de placa. 
(D) A troca de luz baixa e alta, de forma 

intermitente e por curto período de tempo, 

com o objetivo de advertir outros motoristas, 
só poderá ser utilizada para indicar a intenção 
de ultrapassar o veículo que segue à frente ou 
para indicar a existência de risco à segurança 
para os veículos que circulam no sentido 
contrário. 
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31) No local do acidente, o socorrista deve: 

 

I. Evitar ações, por parte de pessoas que estejam 

a observar a ocorrência, que possam causar 

mais ferimentos ou danos, como por exemplo, 

fumar no local ou remover pessoas feridas ou 

veículos danificados.  

II. Desligar a ignição dos veículos acidentados de 

forma a evitar incêndios. 

III. Colocar sinalização adequada e proteger-se de 

modo a evitar outros acidentes.  

IV. Procurar pessoas que tenham visto a 

ocorrência e que possam prestar o seu 

testemunho às autoridades. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 4 

(B) 1 

(C) 3 

(D) 2 

 

32) Em relação aos riscos de incêndio, indique a 

opção ERRADA. 

 

(A) O motorista pode ser confrontado com uma 

situação de incêndio ou fumo no próprio 

veículo, pelo que deverá estar preparado para 

agir com segurança e eficácia.  

(B) No caso de se tratar de um incêndio de fracas 

proporções, sem risco imediato de explosão, o 

motorista não deve combater de imediato o 

fogo com os meios disponíveis a bordo 

(extintor).  

(C) Mesmo em situações em que não se conheça 

determinado tipo de extintor disponível, é 

fundamental ler previamente as instruções 

que nele estão afixadas, pois o tempo que se 

gasta a fazê-lo refletir-se-á na maior eficácia 

da ação, evitando, por exemplo, utilizar um 

extintor de água num incêndio na parte 

elétrica do veículo.  

(D) Em situações nas quais o motorista se depare 

com um incêndio noutro veículo, deverá 

igualmente ligar os 4 indicadores de mudança 

de direção e parar suficientemente afastado 

do veículo incendiado, desligar o motor e 

preparar-se para prestar a necessária ajuda 

até à chegada dos bombeiros. 

 

33) A primeira atitude a tomar perante um 

acidente será sempre a proteção da vítima e 

de si próprio, sendo necessário:  

 

I. Manter a calma, é a primeira atitude a tomar no 

caso de um acidente. Cada pessoa reage de 

forma diferente, principalmente se também 

estiver envolvido no acidente e o pânico  se 

instalar entre as vítimas. 

II. Avaliar de imediato a segurança do local onde 

ocorreu o acidente, desenvolvendo ações para 

promover a segurança, de forma a evitar o 

agravamento do acidente ou a ocorrência de 

novos acidentes. 

III. Efetuar uma rápida avaliação da vítima. 

Sempre que possível deve afastar-se o perigo 

da vitima, mobilizando-a do local em último 

recurso, quando a sua permanência implica 

risco de vida para si própria e/ou para o 

socorrista. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 1 

(B) 0 

(C) 2 

(D) 3 

 

34) As primeiras ações desenvolvidas face ao 

acidente têm como objetivo prevenir 
circunstâncias externas, que contribuam para 
o agravamento deste, como por exemplo:  

 
I. Incêndio: Prevenir o risco de incêndio, tendo em 

atenção que este risco é potenciado pelo 
derramamento de combustível na via. É de 

máxima importância alertar para que não se 
fume no local e verificar se existem extintores 
disponíveis, prontos a serem usados até a 
chegada das equipas de socorro, para o caso 
de haver um foco de incêndio.  

II. Novas Colisões: sinalizar de forma adequada o 

local onde o acidente ocorreu, reduzindo a 
possibilidade da ocorrência de novos acidentes 
ou do agravamento do primeiro.  

III. Atropelamentos: isolar o local do acidente, de 
maneira a garantir a segurança das vítimas e 
dos indivíduos que estejam a colaborar na 
prestação dos primeiros socorros, mantendo o 

fluxo de veículos na via que se encontre livre 
e interditar a paragem de curiosos em 
veículos ou a pé.  

É certo o que se afirma em: 
 
(A) I 
(B) II 

(C) I, II e III 
(D) I e III 
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35) O trânsito de veículos nas vias terrestres 

abertas à circulação obedecerá às seguintes 

normas, SALVO: 
 
(A) O trânsito de veículos sobre passeios, 

calçadas e nos acostamentos, só poderá 
ocorrer para que se adentre ou se saia dos 
imóveis ou áreas especiais de 

estacionamento. 
(B) 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 houver faixa especial a eles destinada, 

e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem 
e ao deslocamento dos veículos de maior 
velocidade. 

(C) O condutor deverá guardar distância de 
segurança lateral e frontal entre o seu e os 

demais veículos, bem como em relação ao 
bordo da pista, considerando-se, no 

momento, a velocidade e as condições do 
local, da circulação, do veículo e as condições 
climáticas. 

(D) A ultrapassagem de outro veículo em 
movimento deverá ser feita pela esquerda, 
obedecida a sinalização regulamentar e as 
demais normas estabelecidas neste Código, 

exceto quando o veículo a ser ultrapassado 
estiver sinalizando o propósito de entrar à 
esquerda. 

 
36) NÃO é espécie de infração gravíssima: 
 

(A) Transpor, sem autorização, bloqueio viário 
com ou sem sinalização ou dispositivos 

auxiliares, deixar de adentrar às áreas 
destinadas à pesagem de veículos ou evadir-
se para não efetuar o pagamento do pedágio. 

(B) Executar operação de retorno em locais 
proibidos pela sinalização. 

(C) Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de 
parada obrigatória. 

(D) Transpor, sem autorização, bloqueio viário 
policial. 

 
 
37) Será obrigatória a expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo quando: 
 
I. For alterada qualquer característica do veículo. 
II. Houver mudança de categoria. 
III. For transferida a propriedade. 
IV. O proprietário mudar o Município de domicílio 

ou residência. 
 
A quantidade de assertivas corretas é: 
 
(A) 1 
(B) 4 
(C) 2 

(D) 3 
 

38) As informações sobre o chassi, o monobloco, 

os agregados e as características originais do 

veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM: 

 

(A) Pelo fabricante ou montadora, antes da 

comercialização, no caso de veículo nacional. 

(B) Pelo importador, no caso de veículo importado 

por pessoa física. 

(C) Pelo órgão alfandegário, no caso de veículo 

importado por pessoa jurídica. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 

 

39) Primeiros Socorros são as primeiras medidas a 

serem tomadas no local do acidente, isto é, 

são medidas simples mas eficazes até à 

chegada do socorro profissional. O conceito de 

Socorrismo é definido como sendo a utilização 

de um conjunto de técnicas e saberes em 

benefício do indivíduo e da comunidade.  Os 

princípios gerais de Primeiros Socorros são: 

 

I. Alertar. 

II. Prevenir. 

III. Socorrer. 

 

É certo o que se indica em:  

 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

40) Conduzir pessoas, animais ou carga nas 

partes externas do veículo, salvo nos casos 

devidamente autorizados, é uma infração de 

trânsito que tem como medida administrativa: 

 

(A) Recolhimento das placas e dos documentos. 

(B) A retenção do veículo para regularização. 

(C) A retenção do veículo para transbordo. 

(D) A remoção do veículo. 

 


