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A 

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

 

B 

MOTORISTA CATEGORIA D 

C

A 

 

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.  
 

Português Matemática Conhecimentos 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.saopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

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

 

Migrar é um direito inerente ao ser humano, e mesmo com todos os riscos que isto implica, 1 

os migrantes ainda têm a esperança de encontrarem uma vida mais digna e com oportunidades de 2 

serem felizes fora de seus países. 3 

Há hoje no mundo milhares de pessoas que, sem perspectivas de vida, devido à pobreza, à 4 

falta de condições básicas de sobrevivência, às desigualdades e ao desemprego, buscam uma vida 5 

melhor em outro país. Em consonância com essa falta de perspectivas, os direitos humanos dos 6 

migrantes, seja nas travessias e durante sua entrada nas sociedades de destino, quase sempre são 7 

violados de maneira alarmante. 8 

Outro fator que agrava a situação dos migrantes e suas famílias, é o fato de eles se 9 

encontrarem quase sempre vulnerável pelas diferenças de idioma, raça, costumes, nível educacional 10 

e recursos econômicos, sendo necessário dessa forma a existência de uma legislação interna que os 11 

proteja. 12 
Adaptado de Jusbrasil, 07/11/2016 

01)  De acordo com as ideias do Texto, atualmente, a 

migração que existe no mundo é caracterizada por: 

 

A) Precariedade, devido à falta de defesa dos direitos 

humanos e às diferenças culturais dos migrantes. 

B) Possuir aceitação no mundo globalizado, com 

políticas públicas voltadas aos migrantes. 

C) Ilegalidade, marcada pela proibição de migrações, 

devido às condições subumanas às quais os 

migrantes se submetem. 

D) Ser uma forma segura e digna de obter uma nova 

realidade de sobrevivência. 

 

02)  Assinale a alternativa que apresenta, entre as 

opções, a melhor palavra sinônima de “implica” 

(linha 1) no contexto do Texto: 

 

A) Carece 

B) Requisita 

C) Amola 

D) Acarreta 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

03) Assinale a alternativa em que o verbo sublinhado 

está no mesmo tempo e modo do verbo “seja” 

(linha 7), retirado do Texto:  

 

A) Afastei-me da realidade. 

B) Você assistiria ao jogo caso tivesse tempo. 

C) Espero que apareçam novas propostas de trabalho. 

D) As pessoas permanecerão na sala de espera. 

 

04) Mantendo-se o sentido original do Texto, assinale a 

alternativa que substitui corretamente o termo 

sublinhado abaixo,  

 

“Há hoje no mundo milhares de pessoas que, sem 

perspectivas de vida, devido à pobreza, à falta de 

condições básicas de sobrevivência, às 

desigualdades e ao desemprego, buscam uma vida 

melhor em outro país.” (linhas 4 a 6) 

 

A) por conseguinte 

B) porquanto 

C) cujas  

D) as quais 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                         Página | 4  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

 

05) Assinale a alternativa que apresenta a voz verbal correta 

do termo “agrava” (linha 9) retirado do Texto: 
 

A) Voz Ativa 

B) Voz Passiva Sintética 

C) Voz Passiva Analítica 

D) Voz Reflexiva 

 

06)  Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I. Dever-se-ia acrescentar uma vírgula imediatamente 

após a conjunção “e” (linha 1) para correção do texto. 

II. A vírgula imediatamente após a palavra 

“sobrevivência” (linha 5) é utilizada para separar, em 

uma enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. A vírgula imediatamente após a palavra “destino” 

(linha 7) poderia ser corretamente substituída por dois 

pontos, sem alteração da correção ou do sentido do 

texto. 
 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas II está correto. 

C) Apenas III está correto. 

D) Apenas I e II estão corretos. 

 

07)  Dentre as palavras abaixo retiradas do Texto, pertence à 

classe gramatical dos substantivos concretos a seguinte: 
 

A) “Migrar” (linha 1) 

B) “esperança” (linha 2) 

C) “digna” (linha 2) 

D) “pessoas” (linha 4) 

 

08)  A palavra sublinhada na frase pertence à mesma classe 

gramatical que o termo “todos” (linha 1) em: 
 

A) É necessário muita força de vontade para alcançar o 

objetivo. 

B) Não acredito que você fez mesmo isso. 

C) Preciso que você vá mais feliz que isso. 

D) É difícil tentar convencê-lo. 

 

09)  Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

retirada do Texto acentuada pela seguinte regra 

gramatical: acentuam-se as palavras paroxítonas 

terminadas em ditongo, seguido ou não de “s”. 
 

A) “têm” (linha 2) 

B) “países” (linha 3) 

C) “básicas” (linha 5) 

D) “sobrevivência” (linha 5) 

 

10)  A formação da palavra “ao” (linha 1) do Texto é 

justificada pela contração da preposição “a” com a 

seguinte classe gramatical: 
 

A) Pronome demonstrativo “o”, que completa o sentido da 

palavra “ser” (linha 1). 

B) Artigo definido “o”, pois define um termo masculino 

posterior. 

C) Artigo definido “o”, que retoma termo anteriormente 

citado no texto. 

D) Demonstrativo “o”, que se refere à migração ilegal. 

 

11)  “Entre as vogais e as consoantes situam-se as 

semivogais, que são os fonemas /i/ e /u/ quando, juntos 

a uma vogal, com ela formam sílaba” (CUNHA e 

CINTRA, Celso e Lindley. Nova Gramática de 

Português Contemporâneo). Levando-se em 

consideração a definição de semivogal, o trecho abaixo 

retirado do Texto é composto por: 
 

“...sem perspectivas de vida, (...)” (linha 4) 
 

A) Nenhuma semivogal 

B) 1 (uma) semivogal 

C) 2 (duas) semivogais 

D) 3 (três) semivogais 

 

12)  A palavra retirada do Texto está com a divisão 

corretamente empregada em: 
 

A) “inerente” (linha 1): ine-ren-te 

B) “pessoas” (linha 4): pe-sso-as 

C) “desigualdades” (linha 5): de-si-gual-da-des 

D) “necessário” (linha 11): ne-ce-ssá-ri-o 

 

13)  Assinale a alternativa em que esteja sublinhado o 

sujeito da oração retirada do Texto: 
 

A) “Migrar é um direito inerente ao ser humano (...)” (linha 

1) 

B) “...os migrantes ainda têm a esperança. (...)” (linha 2) 

C) “Há hoje no mundo milhares de pessoas (...)” (linha 4) 

D) “...quase sempre são violados de maneira alarmante. 

(...)” (linhas 7 e 8) 

 

14)  Assinale a alternativa em que a lacuna pode ser 

corretamente preenchida pela forma exata “porque”: 
 

A) Os problemas _____ passamos não são nada 

comparados à nossa fé. 

B) Aposto que ele sabe _____ chegamos mais cedo. 

C) O _____ dos seus problemas é problema seu.  

D) _____ cheguei cedo, consegui pegar um bom lugar na 

plateia. 

 

15)  No trecho abaixo também adaptado de Jusbrasil 

(07/11/2016), conclui-se que há erro de grafia na 

seguinte palavra sublinhada: 
 

“Em uma ligeira explanação sobre o tema, o prezente 

trabalho tem como finalidade esclarecer como o 

processo de migração se desenvolve e qual o papel dos 

direitos humanos na efetivação dos direitos dos 

indivíduos migrantes.” 
 

A) “explanação” 

B) “prezente” 

C) “esclarecer” 

D) “processo” 
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CÁLCULOS 

 

 

 

16)  Assinale a alternativa que apresenta o resultado 

correto da operação abaixo: 

 

[𝟐 × (𝟑 + 𝟖) − 𝟏𝟐] ÷ (𝟓 × 𝟐) 

A) 4 

B) 2 

C) 1 

D) 10 

 

17)  Acerca dos múltiplos e divisores dos números, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
 

I. O 0 (zero) é múltiplo de qualquer número. 
II. O conjunto dos múltiplos de um número é um 

conjunto infinito. 

III. O conjunto dos divisores de um número é um 
conjunto finito. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

18)  Dentre as frações representadas abaixo, pode-se 

afirmar que o maior número entre elas é dado por: 

 
3

4
 ; 

22

33
 ;  

43

98
; 

2

9
 

A) 3/4 

B) 22/33 

C) 43/98 

D) 2/9 

 

19)  Jandira fez um experimento relacionado ao sono, 

estabelecendo uma escala de 1 (nenhum sono) a 10 

(muito sono) para a quantidade de sono sentido. 

Jandira concluiu que quando estava com um sono 

mediano (nível 5 da escala), precisava de 6 horas de 

sono para sentir-se descansada. Sabendo-se que a 

diferença de horas de sono de um nível ao outro se 

mantêm constante durante toda a escala e que a 

quantidade máxima de horas dormidas na escala é 

igual a 11 – no estágio de “muito sono”-, é correto 

afirmar que, quando Jandira sentir sono nível 8, 

precisará do seguinte número de horas para sentir-se 

descansada: 

 

A) 11 

B) 8 

C) 9 

D) 10 

 

 

 

 

 

20)   Se todo elefante incomoda muita gente e existe pelo 

menos um animal que não é elefante, então é correto 

concluir que: 

 

A) O elefante não é um animal. 

B) Todo animal não incomoda muita gente. 

C) O elefante que não é animal não incomoda muita 

gente. 

D) Existe algum animal que não incomoda muita gente. 
[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: 

EXCETO: 

 

A) Indicar com antecedência a manobra pretendida, 

acionando a luz indicadora de direção do veículo ou 

por meio de gesto convencional de braço;  

B) Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, 

de tal forma que deixe livre uma distância lateral de 

segurança;  

C) Fazer a manobra à faixa pretendida, forçando a 

passagem sobre os mais lentos, a fim de ocupar seu 

espaço, buzinando várias vezes para que os mesmos 

saiam da sua frente 

D) Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de 

trânsito de origem, acionando a luz indicadora de 

direção do veículo ou fazendo gesto convencional de 

braço, adotando os cuidados necessários para não pôr 

em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que 

ultrapassou; 

 

22) Para a expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo serão exigidos dentre outros os seguintes 

documentos, com EXCEÇÃO de: 

 

A) Certificado de Registro de Veículo anterior;  

B) Certificado de Licenciamento Anual;  

C) Comprovante de transferência de propriedade, quando 

for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas 

pelo CONTRAN;  

D) Certificado de Compra Veicular e de emissão de 

poluentes e ruído, quando houver adaptação ou 

alteração de características do veículo; 

 

23) O condutor de veículo destinado à condução de 

escolares deve satisfazer os seguintes requisitos, 

EXCETO: 

 

A) Ter idade superior a vinte e um anos;  

B) Ser habilitado na categoria  

C) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações graves 

durante os quatro últimos meses;  

D) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN. 

 

 

 

24) Para habilitar-se nas categorias D e E ou para 

conduzir veículo de transporte coletivo de 

passageiros, de escolares, de emergência ou de 

produto perigoso, o candidato deverá preencher 

todos os seguintes requisitos, EXCETO: 
 

A) Ser maior de vinte e um anos e não ter cometido 

nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser 

reincidente em infrações médias durante os últimos 

doze meses 

B) Estar habilitado no mínimo há dois anos na 

categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria 

C, quando pretender habilitar-se na categoria D;  

C) Estar habilitado no mínimo há seis meses na 

categoria C, quando pretender habilitar-se na 

categoria E; 

D) Ser aprovado em curso especializado e em curso de 

treinamento de prática veicular em situação de 

risco, nos termos da normalização do CONTRAN. 

 

25) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto 

de segurança, conforme previsto no art. 65 do 

Código de Trânsito Brasileiro comete infração: 

 

A) Grave 

B) Leve 

C) Gravíssima 

D) Média 

 

26) A cada infração cometida são computados 

determinados tipos de pontos. Assinale a 

alternativa em que a associação está 

INCORRETA: 
 

A) Gravíssima – sete pontos;  

B) Grave - seis pontos;  

C) Média - quatro pontos;  

D) Leve - três pontos. 

 

27) O sistema elétrico de um carro é constituído, 

dentre outros, pelas seguintes partes: EXCETO. 
 

A) Bateria 

B) Virabrequins, 

C) Alternador 

D) Distribuidor 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) Peça automotiva que estabelece a ligação entre o 

êmbolo e a árvore de manivelas, permitindo que o 

êmbolo execute um movimento alternado é: 

 

A) Aletas 

B) Válvula termostática 

C) Cabeçote 

D) Biela 

 

29) De acordo com o Art. 36 da Resolução CONTRAN Nº 

168 de 14/12/2004, estabelece que a expedição do 

documento único de habilitação dar-se-á no 

cumprimento de todos os aspectos abaixo, EXCETO. 

 

A) Na autorização para conduzir ciclomotores (ACC), bem 

como na primeira habilitação nas categorias "A", "B" e 

"A" e "B" e após o cumprimento do período 

permissionário, atendendo ao disposto no § 3º do art. 

148 do CTB; 

B) Na adição ou alteração de categoria e em caso de perda, 

dano ou extravio; 

C) Na renovação dos exames, atendendo ao disposto no art. 

150 do CTB e na aprovação dos exames do processo de 

reabilitação; 

D) Na instituição de dados do condutor, bem como na 

mudança de endereço e no recolhimento da Carteira de 

Habilitação estrangeira. 

 

30) Qual a infração, penalidade e medida administrativa 

respectivamente estará sujeito o condutor que envolvido 

em acidente com vítima deixar: 

 

I. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo 

fazê-lo, bem como de adotar providências, podendo 

fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no 

local;  

II. De preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da 

polícia e da perícia;  

III. De adotar providências para remover o veículo do local, 

quando determinadas por policial ou agente da 

autoridade de trânsito;  

IV. De identificar-se ao policial e de lhe prestar 

informações necessárias à confecção do boletim de 

ocorrência: 

 

A) Gravíssima; multa (cinco vezes) e suspensão do direito 

de dirigir; recolhimento do documento de habilitação. 

B) Grave; multa (dez vezes), suspensão do direito de 

dirigir e apreensão do veículo; recolhimento do 

documento de habilitação e remoção do veículo. 

C) Gravíssima; multa e suspensão do direito de dirigir; 

retenção do veículo e recolhimento do documento de 

habilitação. 

D) Gravíssima; multa (dez vezes) e suspensão do direito de 

dirigir por 12 (doze) meses; retenção do veículo e 

recolhimento do documento de habilitação. 

31) Observe os sinais abaixo e assinale a alternativa 

que indica CORRETA e RESPECTIVAMENTE 

a advertência: 
             

 

1                                     2 

 

 

 

 

3                                     4 

 

 

 
 

A) 1 – Bifurcação em "Y"; 2 – Entroncamento 

Oblíquo 3 – Junções Sucessivas 

Contrárias 1ª à Esquerda 4 - Via Lateral à 

Esquerda. 

B) 1 – Entroncamento Oblíquo à Direita 2 – Via 

Lateral à direita 3 – Bifurcação em "Z" 4 - 

Confluência à direita e a esquerda 

C) 1 – Entroncamento Oblíquo à Esquerda; 2- 

Confluência à Direita; 3- Junções Sucessivas 

Contrárias 1ª à Direita 4- Bifurcação em “Y”. 

D) 1 - Entroncamento Oblíquo em “Y”; 2 – 

Entroncamento Oblíquo vertical; 3 - Junções 

Sucessivas Contrárias1ª à Esquerda; 4 - Bifurcação 

em “Y”. 
 

32) Todas as afirmações abaixo segundo o Código de 

trânsito Brasileiro no que diz respeito às normas 

gerais de circulação e conduta estão corretas, 

EXCETO. 
 

A) Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, 

o condutor do veículo deve demonstrar prudência 

especial, transitando em velocidade moderada, de 

forma que possa deter seu veículo com segurança 

para dar passagem a pedestre e a veículos que 

tenham o direito de preferência.  

B) Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe 

seja favorável, nenhum condutor pode entrar em 

uma interseção se houver possibilidade de ser 

obrigado a imobilizar o veículo na área do 

cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem 

do trânsito transversal.  

C) Sempre que for necessária a imobilização 

temporária de um veículo no leito viário, em 

situação de emergência, deverá ser providenciada a 

imediata sinalização de advertência, na forma 

estabelecida pelo CONTRAN.  

D) Quando proibido o estacionamento na via, a parada 

deverá restringir-se ao tempo indispensável para 

embarque ou desembarque de passageiros, mesmo 
que interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou 

a locomoção de pedestres uma vez que se faça 

necessário. 
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

33) O infrator será submetido a curso de reciclagem, na 

forma estabelecida pelo CONTRAN dentre outras 

situações quando: EXCETO. 

 

A) Sendo contumaz, for necessário à sua reeducação; 

B) Suspenso do direito de dirigir;  

C) Se envolver em acidente grave para o qual haja 

contribuído, independentemente de processo judicial;  

D) Absolvido judicialmente por delito de trânsito;  

 

34) Sistema utilizado para facilitar a mudança de marcha 

com objetivo de reduzir ou aumentar a velocidade, 

fazendo a ligação do motor com o conjunto de 

transmissão. O desgaste desse sistema pode causar 

perda de potência e aumento do consumo de 

combustível. 

 

A) Elétrico 

B) Lubrificação 

C) Embreagem 

D) Rodagem 

 

35) Os principais sinais indicadores de que a suspensão 

necessita ser revisada em uma oficina especializada são 

dentre outros: 

 

I. O veículo apresentar ruídos estranhos; 

II. O veículo mudar de “comportamento”, principalmente 

nas curvas; 

III. Pneus com desgaste irregular; 

IV. Sinais de vazamento de óleo nos amortecedores 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir que: 

 

A) Apenas I, II e III estão corretas 

B) Apenas II, III e IV estão corretas 

C) Apenas I, III e IV estão corretas 

D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

36) Qual a peça do sistema de ignição que é incumbida de 

gerar sinal indutivo substituiu o platinado, uma vez que 

possui mais durabilidade? 

 

A) Bobina impulsora 

B) Cabos de ignição 

C) Válvulas de segurança 

D) Cânister 

37) Onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima nas estradas será de: 

 

A) Cinquenta quilômetros por hora. 

B) Sessenta quilômetros por hora. 

C) Setenta quilômetros por hora. 

D) Oitenta quilômetros por hora. 

 

38)  Analise: 

 

 
  

A placa de sinalização acima denominada “R-13” indica 

ao condutor: 

 

A) Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras 

pela direita. 

B) Parada obrigatória de tratores e máquinas de obras. 

C) Estacionamento de tratores e máquinas de obras. 

D) Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. 

 

39) Conjunto de órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que 

tem por finalidade o exercício das atividades de 

planejamento, administração, normatização, 

pesquisa, registro e licenciamento de veículos, 

formação, habilitação e reciclagem de condutores, 

educação, engenharia, operação do sistema viário, 

policiamento, fiscalização, julgamento de infrações 

e de recursos e aplicação de penalidades é 

chamado de: 
 

A) Conselho Nacional de Trânsito 

B) Departamento Estadual de Trânsito 

C) Sistema Nacional de Trânsito 

D) Departamento Nacional de Trânsito 

 

40) O candidato será avaliado, no Exame de Direção 

Veicular, em função da pontuação negativa por 

faltas cometidas durante todas as etapas do exame, 

atribuindo-se um sistema de pontuação. Neste 

sentido, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Uma falta eliminatória reprova o candidato. 

B) Uma falta grave representa 04 (quatro) pontos 

negativos. 

C) Uma falta média representa 03 (três) pontos 
negativos. 

D) Uma falta leve representa 02 (dois) pontos 

negativos.  


