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ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 
 

MOTORISTA  

A B 

 

D 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA 

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: 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 Básica 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.estreito2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA 

             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 6 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 
 

O Tomás não é uma criança mal comportada, mas sofre de um desiquilíbrio 

hormonal que o deixa por vezes obsecado com comida, como se estivesse sempre cheinho de 

fome. Todos os dias, imperetrivelmente há uma hora, pára o que estiver a fazer e entra numa 

enorme excitação. Quando as crianças saiem da sala em fila para almoçar, nunca quer ir na 

rectaguarda, com receio de ficar sem comer. Nessas circunstâncias, tem comportamentos 

menos adquados e, lógicamente, é repreendido. Mensalmente, encontramo-nos com os pais 

dele, que têm uma explêndida relação com o filho e estão sempre disponiveis para conversar. 
 

 

IN: http://linguamodadoisec.blogspot.com.br/2008/05/ - Visita em 26/abril/2016 

 

1) Marque a alternativa em que, de acordo com as 

novas regras, ocorre erro de acentuação de uma 

das palavras abaixo. 
 

(A) “Tomás” (L.1) 

(B) “pára” (L.3) 

(C) “circunstâncias” (L.5) 

(D) “têm” (L.7). 

 

2) Sobre o papel fonológico, é correto afirmar; 
 

(A) Na palavra “excitação” (L.4), o  /o/ é vogal, 

enquanto no vocábulo “que” (L.7), o /u/ é 

semivogal. 

(B) Na palavra “hormonal” (L.2), o “-h” representa 

uma consoante brasileira. 

(C) Na palavra “hora” (L.3), o encontro “-ho” 

constitui exemplo de dígrafo. 

(D) A palavra “lógicamente” (L.6) recebe acento 

por ser proparoxítona. 
 

3) A palavra “mal” (L.1) tem o mesmo valor 

morfológico que a palavra na alternativa: 
 

(A) “Mensalmente” (L.6). 

(B) “comportamentos” (L.5). 

(C) “almoçar” (L.4). 

(D) “cheinho” (L.2). 

4) Uma das palavras abaixo NÃO apresenta erro 

de ortografia: 
 

(A) “obsecado” (L.2). 

(B) “saiem” (L.4). 

(C) “adquados” (L.6). 

(D) “excitação” (L.4). 

 

5) Marque a alternativa em que ocorre um ditongo 

decrescente, um hiato e um dígrafo, 

respectivamente: 
 

A) “pais” (L.6) - “deixa” (L.2) - “sem” (L.5). 

B)  “tem” (L.5) - “dias” (L.3) - “Mensalmente” 

(L.6). 

C) “receio” (L.5) - “Quando” (L.4) - “nunca” 

(L.4). 

D) “criança” (L.1) - “desiquilíbrio” (L.1) - 

“repreendido” (L. 6). 

 

6) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam separação correta: 
 

(A) “re-la-çã-o” (L.7) - “fi-lho” (L.7) - “Quan-do” 

(L.4).  

(B) “com-por-ta-da” (L.1) - “Qu-an-do” (L.4) - “fil-

ho” (L.7) 

(C) “cir-cuns-tân-cias” (L.5) - “re-cei-o” (L.5) - 

“es-ti-ves-se” (L.2). 

(D) “pa-is” (L.6) - “dis-po-ni-ve-is” (L.7) -  “re-pre-

endi-do” (L.6). 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 

06 
 

07 
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AS QUESTÕES 7 A 15 ESTÃO RELACIONDAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

O exercício pleno da leitura no dia a dia desencadeia uma série de benefícios para o 1 

homem. Dentre esses inúmeros benefícios, é cabível ressaltar que se destaca a ampliação ou o 2 

aumento dos conhecimentos científicos, políticos, sociais, culturais ou econômicos, que são 3 

responsáveis pelo desenvolvimento da humanidade. Portanto, adquiri-los através do hábito da 4 

leitura e fazer o uso destes, é de suma importância para uma convivência democrática e cidadã 5 

no mundo atual. 6 

Além disso, o prazer da leitura é insubstituível, uma vez que, ao ler textos e 7 

conteúdos de gêneros diversificados, você estará descobrindo e conhecendo novos mundos e 8 

conhecimentos. Aprendendo de certa forma a valorizar os costumes e culturas de outros povos, 9 

ou seja, de outras civilizações que habitaram o nosso planeta há milhares de anos atrás. E isso é 10 

simplesmente fantástico e maravilhoso. 11 

Também vale frisar que a sociedade moderna e o mercado de trabalho, exigem cada 12 

vez mais a presença de profissionais capacitados e qualificados nas mais diversas áreas do 13 

conhecimento humano. Profissionais que se dediquem ao seu trabalho, que se preocupem em 14 

promover o desenvolvimento humanitário. 15 

Por isso estar preparado para enfrentar este mundo competitivo é dever de todos. E 16 

cabe, portanto, a cada um de nós, exercermos o hábito da leitura, a qual, sem sombra de 17 

dúvidas é a base para todo e qualquer sucesso. 18 

 

PEREIRA, Marcondes Torres. IN: http://wwwmarcondestorres.blogspot.com.br/2012/01/acao-da-leitura-em-nossa-vida.html 

Visita em 26 de abril de 2016. 

 

 

7) Marque a alternativa em que aparece uso INCORRETO da vírgula. 

 

(A) “Também vale frisar que a sociedade moderna e o mercado de trabalho, exigem cada vez mais a 

presença de profissionais capacitados e qualificados nas mais diversas áreas do conhecimento 

humano.” (L.12/14). 

(B) “E cabe, portanto, a cada um de nós, exercermos o hábito da leitura, a qual, sem sombra de dúvidas é a 

base para todo e qualquer sucesso.” (L.16/18). 

(C) “Profissionais que se dediquem ao seu trabalho, que se preocupem em promover o desenvolvimento 

humanitário.” (L.14/15). 

(D) “Além disso, o prazer da leitura é insubstituível, uma vez que, ao ler textos e conteúdos de gêneros 

diversificados, você estará descobrindo e conhecendo novos mundos e conhecimentos.” (L.7/9). 

http://wwwmarcondestorres.blogspot.com.br/2012/01/acao-da-leitura-em-nossa-vida.html


 
CONCURSO CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA 

8) Marque a alternativa em que o  vocábulo “que” 

tem  valor morfológico diferente da palavra 

“que’ na oração “...que são responsáveis pelo 

desenvolvimento da humanidade.” (L.3/4). 
 

(A) “...que habitaram o nosso planeta há milhares 

de anos atrás” (L.10) 

(B) “...que se dediquem ao seu trabalho” (L.14). 

(C) “...que se preocupem em promover o 

desenvolvimento humanitário.” (L.14/15). 

(D) “...que se destaca a ampliação” (L.2). 

 

9) Uma análise dos elementos linguísticos que 

compõem o texto permite afirmar: 

 

(A) “se”, em “que se destaca a ampliação” (L.2), é 

parte integrante de destaca. 

(B) “da leitura”, em “O exercício pleno da leitura” 

(L.1), completa o sentido do nome. 

(C) A expressão, “em promover o 

desenvolvimento humanitário” (L.14/15), é 

ativo em relação ao verbo. 

(D) “habitaram” em “habitaram o nosso planeta há 

milhares de anos atrás” (L.10), possui sujeito 

indeterminado. 

 

10) Marque a alternativa cuja afirmação esteja 

correta. 

 

A) “Também” (L.12)  tem sentido de retificação, 

podendo ser substituído por “aliás”, sem 

prejuízo semântico. 

B) “qual” (L.17) retoma “hábito” (L.17) e 

morfologicamente é pronome relativo. 

C) “pleno” (L.1) modifica “exercício” (L.01) e 

pode ser substituído por “total”. 

D) “homem” (L.2) tem sentido restritivo, 

especificando o gênero masculino. 

 

11) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da informação em: 

 

A) “O prazer da leitura é insubstituível” (L7). 

B) “O exercício pleno da leitura no dia a dia 

desencadeia uma série de benefícios” (L.1). 

C) “a sociedade moderna e o mercado de trabalho, 

exigem cada vez mais a presença de 

profissionais capacitados” (L.12/13) 

D) “Profissionais que se dediquem ao seu 

trabalho” (L.14). 

 

12) O termo destacado expressa meio na 

alternativa: 

 

(A) “uma vez que” (L.7). 

(B) “através” (L.4). 

(C) “no dia a dia” (L.1). 

(D) “cada vez mais” (L.12/13). 

 

13) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele significa é: 

 

(A) “ou” (L.2) - alternância. 

(B) “Portanto” (L.17) - explicação. 

(C) “de certa forma” (L.9) - retificação. 

(D) “Além disso” (L.7) - inclusão. 

 

14) Marque alternativa que contenha a palavra que 

é acentuada pela razão de “série” (L.1). 

 

A) “gêneros” (L.8). 

B) “cabível” (L.2). 

C) “áreas” (L.13). 

D) “atrás” (L.10). 

 

15) Marque a alternativa que apresenta a 

afirmação CORRETA: 

 

(A) Em, “... habitaram o nosso planeta” (L.10), a 

expressão em negrito pode ser substituída pela 

forma pronominal “-o”, reescrita da seguinte 

forma: “habitaram-o”.  

(B) Em “...valorizar os costumes” (L.9), a 

expressão em negrito pode ser substituída pela 

forma pronominal “-lhes”, reescrita da 

seguinte forma: “valorizar-lhes”.  

(C) A expressão “ao ler textos” (L.7) expressa o 

sentido de modo. 

(D) “...a cada um de nós” (L.17) exerce função 

de sujeito. 
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16) José precisa pagar uma conta de 15 reais 
usando apenas cédulas (moeda) de 1 real, 5 
reais ou 10 reais. De quantas maneiras 
diferentes ele poderia pagar essa conta? 

 
A) 5 

B) 7 

C) 6 

D) 8 

 

17) Arredondando os números 22, 455 e 3.931 

para a dezena, a soma será de: 

 

A) 4.200 

B) 4.410 

C) 4.350 

D) 4.400 

 

18) Quando Mariana nasceu, Julia tinha 4 anos e 

Marcelo tinha 6 anos, hoje, a soma das três 

idades é 49 anos. Assim Mariana tem hoje: 

 

A) 9 anos 

B) 13 anos 

C) 20 anos 

D) 17 anos 

 
19) Nas duas operações abaixo as letras: a e m 

representam respectivamente: 
 
 
 
 
A) 120 e 14 

B) 130 e 16 

C) 125 e 10 

D) 150 e 12 

 

20) Expressando 8 km2 em hectares teremos: 

 

A) 8 ha 

B) 80 ha 

C) 800 ha 

D) 8.000 ha 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                  QUESTÕES DE 16 A 20 

a: 30 =  5      4 x m = 48 
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21) Acerca do licenciamento de veículos, assinale 

a opção ERRADA.  

 

(A) O veículo somente será considerado licenciado 
estando quitados os débitos relativos a 
tributos, encargos e multas de trânsito e 

ambientais, vinculados ao veículo, 
independentemente da responsabilidade pelas 
infrações cometidas. 

(B) O Certificado de Licenciamento Anual será 
expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 
Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN. 
(C) 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. 

(D) Os veículos novos estão sujeitos ao 
licenciamento e terão sua circulação regulada 
pelo CONTRAN durante o trajeto entre a 
fábrica e o Município de destino. 

 

22) Sobre o registro de veículos, marque a 

alternativa FALSA. 

 

(A) O órgão executivo de trânsito competente só 

efetuará a baixa do registro após prévia 
consulta ao cadastro do RENAVAM. 

(B) Registrado o veículo, expedir-se-á o 

Certificado de Registro de Veículo - CRV de 
acordo com os modelos e especificações 
estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as 

características e condições de 
invulnerabilidade à falsificação e à 
adulteração. 

(C) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, 
reboque ou semi-reboque, deve ser registrado 
perante o órgão executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal, no Município de 

domicílio ou residência de seu proprietário, na 
forma da lei. 

(D) Para a expedição do Certificado de Registro de 
Veículo o órgão executivo de trânsito 
consultará o cadastro do RENAVAM e exigirá 
do proprietário os seguintes documentos: I - 
nota fiscal fornecida pelo fabricante ou 

revendedor, ou documento equivalente 
expedido por autoridade competente; II - 
documento fornecido pelo Ministério da 
Justiça, quando se tratar de veículo importado 
por membro de missões diplomáticas, de 
repartições consulares de carreira, de 

representações de organismos internacionais 
e de seus integrantes. 

 

 

 

 

 

 

23) Será obrigatória a expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo, SALVO 

quando: 

 

(A) Houver mudança de categoria. 

(B) O proprietário mudar o Município de domicílio 

ou residência. 

(C) For transferida a posse do veículo. 

(D) For alterada qualquer característica do 

veículo. 

 

24) Para a expedição do novo Certificado de 

Registro de Veículo serão exigidos os 

seguintes documentos, dentre outros: 

 

I. Certificado de Registro de Veículo anterior. 

II. Certificado de Licenciamento Anual. 

III. Comprovante de transferência de propriedade, 

quando for o caso, conforme modelo e normas 

estabelecidas pelo CONTRAN. 

IV. Certificado de Segurança Veicular e de emissão 

de poluentes e ruído, quando houver 

adaptação ou alteração de características do 

veículo. 

V. Comprovante de procedência e justificativa da 

propriedade dos componentes e agregados 

adaptados ou montados no veículo, quando 

houver alteração das características originais 

de fábrica. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 2 

(B) 5 

(C) 3 

(D) 4 

 

25) Os veículos especialmente destinados à 

condução coletiva de escolares somente 

poderão circular nas vias com autorização 

emitida pelo órgão ou entidade executivos de 

trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 

exigindo-se, para tanto, dentre outros: 

 

I. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 

quarenta centímetros de largura, à meia altura, em 

toda a extensão das partes laterais e traseira da 

carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, 

sendo que, em caso de veículo de carroçaria 

pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas 

devem ser invertidas. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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II. Registro como veículo de passageiros. 

III. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela 

dispostas nas extremidades da parte superior 

dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na 

extremidade superior da parte traseira. 

IV. Inspeção semestral para verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III 

(B) III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) I, II e IV 

 

26) O condutor de veículo destinado à condução 

de escolares deve satisfazer os seguintes 

requisitos, SALVO: 

 

(A) Ser aprovado em curso especializado, nos 

termos da regulamentação do CONTRAN. 

(B) Ser habilitado na categoria C. 

(C) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações 

médias durante os doze últimos meses. 

(D) Ter idade superior a vinte e um anos. 

 

27) Em relação à sinalização de trânsito, assinale 

a opção ERRADA. 

 

(A) É permitido afixar sobre a sinalização de 

trânsito e respectivos suportes, ou junto a 

ambos, qualquer tipo de publicidade, 

inscrições, legendas e símbolos que não se 

relacionem com a mensagem da sinalização. 

(B) A afixação de publicidade ou de quaisquer 

legendas ou símbolos ao longo das vias 

condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou 

entidade com circunscrição sobre a via. 

(C) A sinalização será colocada em posição e 

condições que a tornem perfeitamente visível 

e legível durante o dia e a noite, em distância 

compatível com a segurança do trânsito, 

conforme normas e especificações do 

CONTRAN. 

(D) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido 

colocar luzes, publicidade, inscrições, 

vegetação e mobiliário que possam gerar 

confusão, interferir na visibilidade da 

sinalização e comprometer a segurança do 

trânsito. 

 

 

 

 

28) Estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes 

de incêndio, registro de água ou tampas de 

poços de visita de galerias subterrâneas, 

desde que devidamente identificados, 

conforme especificação do CONTRAN, é uma 

infração de trânsito: 

 

(A) Grave. 

(B) Leve. 

(C) Média. 

(D) Gravíssima. 

 

29) É infração de trânsito leve: 

 

(A) Estacionar o veículo afastado da guia da 

calçada (meio-fio) a mais de um metro. 

(B) Parar o veículo nas esquinas e a menos de 

cinco metros do bordo do alinhamento da via 

transversal. 

(C) Estacionar o veículo afastado da guia da 

calçada (meio-fio) de cinqüenta centímetros a 

um metro. 

(D) Estacionar o veículo na pista de rolamento das 

estradas, das rodovias, das vias de trânsito 

rápido e das demais vias dotadas de 

acostamento. 

 

30) Observe os itens a seguir relacionados ao 

licenciamento de veículos. 

 

I. É obrigatório o porte do Certificado de 

Licenciamento Anual. 

II. O caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro 

de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, 

sob pena de ter que se responsabilizar 

subsidiariamente pelas penalidades impostas 

e suas reincidências até a data da 

comunicação. 

III. 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. 
 

É certo o que se indica em: 
 

(A) III 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) I e II 
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31) São espécies de infração de trânsito 

gravíssima: 

 

I. Executar operação de conversão à direita ou à 

esquerda em locais proibidos pela sinalização. 

II. Deixar de parar o veículo no acostamento à 

direita, para aguardar a oportunidade de 

cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não 

houver local apropriado para operação de 

retorno. 

III. Ultrapassar veículo em movimento que integre 

cortejo, préstito, desfile e formações militares, 

salvo com autorização da autoridade de 

trânsito ou de seus agentes. 

IV. Deixar de parar o veículo antes de transpor 

linha férrea. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 3 

(B) 2 

(C) 1 

(D) 4 

 

32) Ocorrendo infração prevista na legislação de 

trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual 

constará, EXCETO: 

 

(A) Local, data e hora do cometimento da 

infração. 

(B) Caracteres da placa de identificação do 

veículo, sua marca e espécie, e outros 

elementos julgados necessários à sua 

identificação. 

(C) Identificação do órgão ou entidade e da 

autoridade ou agente autuador ou 

equipamento que comprovar a infração. 

(D) Obrigatória assinatura do infrator, valendo 

esta como notificação do cometimento da 

infração. 

 

33) Sobre a sinalização de trânsito, observe os 

itens a seguir. 

 

I. Os locais destinados a postos de gasolina, 

oficinas, estacionamentos ou garagens de uso 

coletivo deverão ter suas entradas e saídas 

devidamente identificadas, na forma 

regulamentada pelo CONTRAN. 

II. O órgão ou entidade de trânsito com 

circunscrição sobre a via poderá retirar ou 

determinar a imediata retirada de qualquer 

elemento que prejudique a visibilidade da 

sinalização viária e a segurança do trânsito, 

com ônus para quem o tenha colocado. 

III. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de 

trânsito com circunscrição sobre a via à 

travessia de pedestres deverão ser sinalizados 

com faixas pintadas ou demarcadas no leito 

da via. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) I 

(D) I e III 

 

34) São espécies de sinais de trânsito dispostos 

no Código de Trânsito brasileiro, EXCETO: 

 

(A) Luminosos. 

(B) Gestos do agente de trânsito e do condutor. 

(C) Dispositivos de sinalização auxiliar. 

(D) Perpendiculares. 

 

35) Sobre as normas gerais de circulação e 

conduta no trânsito, assinale a opção 

ERRADA. 

 

(A) Entende-se por deslocamento lateral a 

transposição de faixas, movimentos de 

conversão à direita, à esquerda e retornos. 

(B) Antes de iniciar qualquer manobra que 

implique um deslocamento lateral, o condutor 

deverá indicar seu propósito de forma clara e 

com a devida antecedência, por meio da luz 

indicadora de direção de seu veículo, ou 

fazendo gesto convencional de braço. 

(C) Nas vias providas de acostamento, a 

conversão à esquerda e a operação de retorno 

deverão ser feitas nos locais apropriados e, 

onde estes não existirem, o condutor deverá 

aguardar no acostamento, à esquerda, para 

cruzar a pista com segurança. 

(D) O condutor que for ingressar numa via, 

procedente de um lote lindeiro a essa via, 

deverá dar preferência aos veículos e 

pedestres que por ela estejam transitando. 

 

36) O uso de luzes em veículo obedecerá às 

seguintes determinações: 

 

I. 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. 

II. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes 

de posição do veículo quando sob chuva forte, 

neblina ou cerração. 
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III. O condutor manterá acesos os faróis do 

veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e 

durante o dia nos túneis providos de 

iluminação pública. 

IV. 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. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I e II 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) III e IV 

 

37) 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. 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. 

II. Obstruir a marcha normal dos demais veículos 

em circulação sem causa justificada, 

transitando a uma velocidade anormalmente 

reduzida. 

III. Indicar, de forma clara, com a antecedência 

necessária e a sinalização devida, a manobra 

de redução de velocidade. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

(A) I e III 

(B) I, II e III 

(C) I 

(D) II 

 

38) O trânsito de veículos nas vias terrestres 

abertas à circulação obedecerá às seguintes 

normas, SALVO: 

 

(A) 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. 

(B) Os veículos precedidos de batedores terão 

prioridade de passagem, respeitadas as 

demais normas de circulação. 

(C) 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. 

(D) A ultrapassagem de outro veículo em 

movimento deverá ser feita pela esquerda, 

obedecida a sinalização regulamentar e as 

demais normas estabelecidas no Código de 

Trânsito brasileiro, inclusive quando o veículo 

a ser ultrapassado estiver sinalizando o 

propósito de entrar à esquerda. 

 

39)  Todo condutor deverá, antes de efetuar uma 

ultrapassagem, certificar-se de que: 

 

I. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre 

numa extensão suficiente para que sua 

manobra não ponha em perigo ou obstrua o 

trânsito que venha em sentido contrário. 

II. Nenhum condutor que venha atrás haja 

começado uma manobra para ultrapassá-lo. 

III. Quem o precede na mesma faixa de trânsito 

não haja indicado o propósito de ultrapassar 

um terceiro. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) II 
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40) De acordo com o Código de Trânsito 

brasileiro, os veículos destinados a socorro de 

incêndio e salvamento, os de polícia, os de 

fiscalização e operação de trânsito e as 

ambulâncias, além de prioridade de trânsito, 

gozam de livre circulação, estacionamento e 

parada, quando em serviço de urgência e 

devidamente identificados por dispositivos 

regulamentares de alarme sonoro e 

iluminação vermelha intermitente, observadas 

as seguintes disposições: 

 

I. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de 

iluminação amarela intermitente só poderá 

ocorrer quando da efetiva prestação de 

serviço de urgência. 

II. Quando os dispositivos estiverem acionados, 

indicando a proximidade dos veículos, todos 

os condutores deverão deixar livre a 

passagem pela faixa da esquerda, indo para a 

direita da via e parando, se necessário. 

III. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, 

deverão aguardar no passeio, só atravessando 

a via quando o veículo já tiver passado pelo 

local. 

IV. A prioridade de passagem na via e no 

cruzamento deverá se dar com velocidade 

reduzida e com os devidos cuidados de 

segurança, obedecidas as demais normas do 

Código de Trânsito brasileiro. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 3 

(D) 4 

 

 

 

 




