ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

MOTORISTA CATEGORIA D
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

D

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, lápis, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursolandrisaleso@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

Sua empresa defende a causa?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Uma empresa ambientalmente correta fará pouca diferença para o planeta se as outras
companhias com que ela faz negócio adotarem práticas irresponsáveis. Por isso, consumidores e
ambientalistas estão cada vez mais atentos ao que acontece nas cadeias de negócios. Para controlar
melhor os riscos, aumentar a eficiência e evitar surpresas desagradáveis, como escândalos
relacionados a fornecedores que destroem a natureza, muitas empresas já incorporam critérios
ambientais ao relacionamento com seus parceiros. Levantar a bandeira verde é também uma forma
de influenciar práticas setoriais e políticas públicas. [ ...]
O executivo Vicente Trius, presidente da subsidiária brasileira do Wal-Mart, diz que está
preocupado em reduzir seus danos pessoais ao meio ambiente. [ ... ] Conta que aprendeu a reciclar o
lixo há mais de uma década, quando morava na Espanha e, depois, nos Estados Unidos, mas diz que
até recentemente não havia se dado conta do que deveria ser feito para reduzir o impacto ambiental
da companhia em que trabalha. "A ficha não tinha caído", afirmou [...].
Nos corredores do escritório do Wal-Mart em São Paulo, Trius - um catalão agitado e
falante - está se transformando no grande defensor da causa ambiental. Não faz isso somente por
engajamento pessoal - ele tem objetivos de negócios a cumprir. O executivo é responsável por
implementar no Brasil a estratégia global de sustentabilidade anunciada no ano passado por Lee
Scott, o presidente mundial do Wal-Mart. [...]
A subsidiária brasileira também quer mostrar para fornecedores e consumidores que faz o
dever de casa. Trocou as lâmpadas incandescentes por ledes, mudou o sistema de ar-condicionado e
refrigeração por outro mais econômico e gera energia de bagaço de cana em três unidades no
Nordeste. As lojas oferecem sacolas feitas de material reciclado e estão testando material
biodegradável. Nas novas construções, há tanques para captação de água da chuva e o piso dos
estacionamentos é construído intercalando o concreto com faixas de grama - o que reduz a
quantidade de asfalto, amplia a absorção de água e ajuda a diminuir o calor.
[...] Segundo Trius, preocupações como essas são irreversíveis. "É verdade que o meio
ambiente está na moda, mas nós fazemos tudo isso porque acreditamos que existe uma necessidade
real de mudança", afirma. "Pessoalmente, tenho orgulho de levantar essa bandeira."
CYNTIA ROSENBURG

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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01) Da leitura do texto, pode-se inferir:

05) Uma análise do texto permite afirmar:

A)

I. A declaração "se as outras companhias com que ela
faz negócio adotarem práticas irresponsáveis."
(L.1/2) restringe o sentido da afirmativa anterior.
II. A troca de lugar dos termos "critérios ambientais"
(L.5/6) e "ao relacionamento com seus parceiros"
(L.6) é viável, sem que se provoque incoerência ou
incorreção
gramatical,
pois
permanecem
identificados os dois complementos de "incorporem".
III. O termo "os riscos", (L.4), e "uma necessidade real
de mudança" (L.26/27), equivalem-se do ponto de
vista sintático.
IV. A forma verbal "reduz", (L.23), expressa uma ação
habitual no presente.
V. A expressão "Para controlar melhor os riscos" (L.3/4)
expressa uma finalidade.

B)

C)

D)

Os grandes desafios ambientais não serão resolvidos
apenas com iniciativas individuais.
O esforço para dar a cor verde a um negócio, em
princípio, não onera o orçamento de nenhuma
empresa.
A maior parte das empresas distribuídas no globo
terrestre já sinaliza alguma preocupação com a
causa ambiental.
As críticas sociais a que estão sujeitos os produtos
das mais variadas empresas do mundo continuam
sem surtir nenhum efeito nas práticas de produção
por elas adotadas.

02) O provérbio que pode servir como justificativa para o
que se declara no fragmento transcrito e o indicado
na alternativa é:
A)

B)

C)

D)

"Uma empresa ambientalmente correta faz pouca
diferença para o planeta se as outras companhias
com
que
faz
negócio
adotarem
práticas
irresponsáveis." (L.1/2) - "Uma andorinha só não faz
verão”.
"Por isso, consumidores e ambientalistas estão cada
vez mais atentos ao que acontece nas cadeias de
negócios." (L.2/3) - "Casa de ferreiro, espeto de pau."
"Levantar a bandeira verde é também uma forma de
influenciar práticas setoriais e políticas públicas
(L.6/7) - "Muito vento é sinal de pouca chuva."
"A subsidiária brasileira também quer mostrar para
fornecedores e consumidores que faz o dever de
casa." (L.18/19) - "O pau que nasce torto não tem
jeito, morre torto".

A alternativa em que estão indicadas todas as
afirmativas verdadeiras é a
A)
B)
C)
D)

06) Com referência ao texto é CORRETO afirmar:
A)

B)
C)
D)

03) No texto, o termo:
A)
B)
C)
D)

"bandeira" (L.6) indica lida.
"mais" (L.10) expressa a mesma ideia
"mais"(L.20).
"ficha" (L.12) está usada em sentido próprio.
"Segundo" (L.25) indica ordem.

que

04) O nome é o centro da declaração em:
A)
B)
C)
D)

“Uma empresa ambientalmente correta fará pouca
diferença para o planeta” (L.1).
“, muitas empresas já incorporam critérios ambientais
ao relacionamento com seus parceiros.” (L.5/6).
“As lojas oferecem sacolas feitas de material
reciclado” (L.21).
“...consumidores e ambientalistas estão cada vez
mais atentos” (L.2/3).

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

I e III.
II e IV.
III e V.
I, II e V.

Os termos “o”, em “o planeta” (L. 1) e “o”, em “o que
reduz a quantidade de asfalto” (L.23/24) têm o
mesmo valor morfológico.
A expressão “presidente da subsidiária brasileira do
Wal-Mart” (L.8) tem valor de vocativo.
A forma simples correspondente da expressão
verbal “tinha caído” é “caíra”. (L. 12)
A expressão “necessidade” (L. 26) é núcleo do objeto
direto do verbo “existir” (L.26).

07) A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser
substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela
expressão indicada à direita é:
A)
B)
C)
D)

“adotarem” (L.2) - poderão adotar.
“destroem” (L.5) – estavam destruindo.
“fazemos” (L.26) – estariam fazendo.
“havia se dado” (L.11) – se dera.

08) Sobre os elementos linguísticos que compõe o texto,
pode-se afirmar:
A)
B)
C)
D)

A expressão “Por isso” (L.2) introduz uma
explicação.
O termo “atentos” (L.3) exprime um estado do sujeito.
A palavra “pouca” (L.1) indica intensidade.
O vocábulo “mas” (L.26) expressa uma adição.
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09) A locução verbal “deveria ser feito”, se transposta

13) As palavras “havia” (L.11), “eficiência” (L.4) e “faixas”

para o voz ativa, obtém-se a expressão verbal

(L.23) são respectivamente:

contida na alternativa:
A)

Paroxítona – oxítona – proparoxítona

A)

Deveriam fazer

B)

Oxítona – paroxítona – proparoxítona

B)

Deve fazer

C)

Oxítona – proparoxítona – paroxítona

C)

Devia fazer

D)

Paroxítona – paroxítona – paroxítona

D)

Deveria fazer.

14) A forma verbal “adotarem” (L.2) indica uma ação:
10) Exerce a mesma função sintática da expressão “...no
grande defensor da causa ambiental” (L.14) o termo
da alternativa:
A)

“ao relacionamento com seus parceiros” (L.6).

B)

“verdade” (L.25).

C)

“um catalão agitado” (L.13).

D)

“Material biodegradável” (L.21/22).

A)

habitual .

B)

contínua.

C)

concluída.

D)

hipotética.

15) Sobre a oração “há mais de uma década (...)” (L.10),
pode-se afirmar:
A)

Possui sujeito inexistente.

B)

O núcleo do predicado é um nome.

“Nas novas construções, há tanques para captação

C)

O sujeito é oculto

de água da chuva e o piso dos estacionamentos é

D)

O predicado é verbo-nominal.

11) Leia o trecho abaixo:

construído intercalando o concreto com faixas de
grama” (L.22/23).
Sobre o trecho em destaque é CORRETO afirmar:
A)

A expressão “Nas novas construções” exerce a
mesma função sintática que “dos estacionamentos”.

B)

“De grama” tem valor de complemento nominal.

C)

Em “há tanques”, se for feita a troca do verbo “haver”
pelo verbo “existir” o termo tanque muda de função
sintática.

D)

O predicado da primeira oração é nominal.

12) Assinale

a

alternativa

que

apresenta,

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e
um dígrafo.
A)

“adotarem” (L.2), “preocupado” (L.9), “presidente”
(L.8)

B)

“negócio” (L.2), “mais” (L.3), “melhor” (L.4)

C)

“aumentar” (L.4), “causa” (L.14), “isso” (L.14)

D)

“energia” (L.20), “faixas” (L.23), “chuva” (L.22).

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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MATEMÁTICA
16) Um casal tem 3 filhos. Cada filho recebe uma
mesada que corresponde a 5 vezes sua idade.
Sabendo que suas idades são 18, 13 e 9 anos, qual
o gasto que o casal tem com as mesadas?
A)
B)
C)
D)

QUESTÕES DE 16 A 20
CÁLCULOS

R$ 200,00
R$ 90,00
R$ 45,00
R$ 40,00

17) Em um determinado órgão existem 16 lixeiras. Sabese que os sacos de lixo de todas as lixeiras são
trocados duas vezes ao dia e que esse órgão
funciona 20 dias por mês. Qual será o gasto mensal
com sacos de lixo sabendo que o pacote com 10
unidades de sacos custa R$ 2,50?
A)
B)
C)
D)

R$ 80,00
R$ 160,00
R$ 800,00
R$ 1.600,00

18) Julgue os itens a seguir e marque a alternativa
CORRETA.
I. A fração

𝟓
é uma fração imprópria.
𝟑

II. O conjunto dos números naturais contém todos os
números positivos.
III. O número 1 é elemento neutro da multiplicação.
A)
B)
C)
D)

Apenas a alternativa II está correta.
Apenas a alternativa III está correta.
Todas as alternativas estão corretas.
Todas as alternativas estão incorretas.

19) A diária de uma casa custa R$ 630,00. Se um grupo
de 20 pessoas alugar essa casa durante 15 diárias
qual será o gasto com o aluguel que cada um irá ter
sabendo que o valor total foi dividido igualmente
entre todos?
A)
B)
C)
D)

R$ 840,00
R$ 630,00
R$ 472,50
R$ 31,50

20) Um motorista gastou R$ 102,25 ao abastecer seu
veículo. Sabendo que o preço do litro é R$ 4,09 e
que seu veículo percorre 12 km por litro, quantos km
ele conseguirá percorrer com a quantia colocada?
A)
B)
C)
D)

12 km
25 km
102 km
300 km

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre o sistema de alimentação dos motores de
combustão
interna
assinale
a
alternativa
INCORRETA:
A)

B)

C)

D)

O Sistema de alimentação dos motores de
combustão é responsável pelo suprimento de ar e
combustível ao motor.
No sistema de alimentação para motores Otto e para
motores diesel o combustível é misturado ao ar antes
de ser admito nos cilindros.
Tanto no sistema Otto quanto no diesel a admissão
ocorre quando o pistão se desloca do ponto morto
superior para o ponto morto inferior com a válvula de
admissão aberta.
O sistema de alimentação diesel é composto por dois
circuitos: o circuito de ar e o circuito de combustível.

22) Assinale a alternativa a que se refere a descrição
abaixo de uma das peças de um motor de combustão
interna:
“Possui na extremidade posterior um flange para
acoplamento do volante do motor e na extremidade
anterior um eixo para transmissão de rotação.”
A)

Comando de Válvula

B)

Bloco do Motor

C)

Pistão

D)

Árvore de Manivelas

23) Se constatado vazamento no intercambiador de óleo
lubrificante, qual das alternativas abaixo indica o que
ocorre no motor:
A)

Baixa compressão

B)

Óleo misturado à água

C)

Superaquecimento

D)

Alta pressão de óleo

24) O pedal de freio com curso longo pode ser provocado
por?

QUESTÕES DE 21 A 40
25) Que conjunto de elementos tem por objetivo
modificar o torque do motor e o regime de rotação do
virabrequim?
A)
B)
C)
D)

26) Se os freios do caminhão não estiverem funcionando
ou insuficiente, e for diagnosticado pressão baixa de
ar na linha de serviço, qual das alternativas abaixo é
uma sugestão de correção CORRETA?
A)
B)
C)
D)

Mangueira ou tubulações obstruídas

B)

Ar no sistema hidráulico

C)

Tambor de freio excêntrico.

D)

Travamento dos êmbolos do sistema hidráulico.

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

Reparar compressor / circuito pneumático
Substituir diafragma
Substituir lonas de freio
Reparar / substituir ajustador

27) Julgue as afirmações abaixo, se são verdadeiras ou
falsas e em seguida assinale a alternativa
CORRETA;
I. “Entender porque as pessoas agem de determinada
forma não é concordar com suas atitudes”.
II. “Relacionar-se com outros custam nosso tempo e
paciência. Mas vale a pena, porque nós nos
tornamos mais úteis aos nossos semelhantes.”
III. Leviandade é uma atitude positiva no relacionamento
com as pessoas, pois é a postura de se colocar no
lugar do outro.
A)
B)
C)
D)

As afirmações I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
Somente a afirmação II é verdadeira.

28) Com relação a Cidadania e o Meio Ambiente assinale
a alternativa CORRETA:
A)

B)

C)
D)

A)

A Embreagem
O Diferencial
A Caixa de Câmbio
A Árvore de Manivelas

Na sociedade atual, a cidadania engloba inicialmente
as questões relativas à política, que significa ser
subordinado às regras e direitos ligados a um partido,
normalmente o do seu estado de origem.
O interesse público é o objetivo da existência dos
deveres do cidadão, consciente de que a
individualidade pede a parcela de contribuição de
cada grupo integrante neste complexo organismo
que é a sociedade.
Os impactos ambientais da atualidade fizeram com
que a preocupação com a questão ambiental se
tornasse regionalizada e não tanto globalizada.
Porque se o meu vizinho suja o quintal dele com lixo
acumulado, as baratas e os ratos vão também vir me
incomodar com doenças e outros inconvenientes,
portanto a limpeza do ambiente é um ato de
cidadania que compete a todos, conferindo
tranquilidade quando este direito é respeitado com
responsabilidade.
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29) A Sociometria é conhecida como a ciência das
interações humanas nos grupos que permite
identificar padrões de relações interpessoais dentro
de um grupo social. No quadro abaixo relacione a
coluna 1 com a coluna 2 procurando associar esses
padrões e em seguida assinale a alternativa com a
sequência CORRETA:
Coluna 1
( 1 ) Panelas
( 2 ) Estrelas
( 3 ) Pontes
( 4 ) Isolados
Coluna 2
( ) Indivíduos com a maioria das ligações numa
rede, os mais procurados pelos participantes
do grupo.
( ) Indivíduos que não se encontram conectados a
uma rede social.
( ) Agrupamentos relativamente permanentes, com
investimento emocional por parte dos
participantes.
( ) Pessoas que favorecem as ligações entre dois
agrupamentos ou panelas, pois pertencem a
ambos.
A)
B)
C)
D)

( 3 ) ; ( 1 ); ( 2 ) ; ( 4 )
( 2 ) ; ( 3 ); ( 1 ) ; ( 4 )
( 3 ) ; ( 4 ); ( 2 ) ; ( 1 )
( 2 ) ; ( 4 ); ( 1 ) ; ( 3 )

30) Ao lidar com uma situação difícil, como em um
acidente de carro ou incêndio, por exemplo, qual a
primeira coisa a fazer?
A)

A)

B)

C)

D)

B)

Realizar os procedimentos de primeiros socorros.

C)

Acionar os números de emergência SAMU ou
Bombeiros.
Acionar a segurança pública, através dos seus
agentes, no caso, a Polícia Militar.

31) Em uma vítima de acidente que esteja em estado de
choque, qual procedimento NÃO é o correto a ser
realizado?

O ato de transitar com o veículo derramando
combustível ou lubrificante sobre a via é uma
infração gravíssima.
Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou
substâncias constitui-se infração de trânsito, salvo se
inexistir equipamento adequado na via pública para
depositar o resíduo que produzimos.
Não há problema em guardar o resíduo dentro do
veículo, na bolsa, no bolso ou na própria mão e, ao
chegar em casa ou no trabalho, dar-lhe a destinação
adequada.
Lançar objeto, ou seja, lixo em via pública pode em
algumas situações causar riscos de acidentes.

33) De acordo com Resolução do Contran o novo
sistema de Placas de Identificação de Veículos deve
se pautar por qual padrão?
A)

Pelo disposto na resolução das Nações Unidas

B)

Pelo disposto na resolução das leis ambientais.

C)

Pelo disposto na resolução dos padrões americanos.

D)

Pelo disposto na resolução da Mercosul.

34) As infrações previstas no CTB são classificadas em
quatro

categorias:

gravíssimas.

Qual

leves,
das

médias,

graves

e

alternativas

abaixo

é

considerada uma infração gravíssima?

Manter a calma e tentar garantir a sua segurança e
da vítima.

D)

32) O trânsito está inserido no meio ambiente urbano e
agrega-se, sobretudo, ao denominado meio ambiente
artificial. A respeito do trânsito e o Meio Ambiente
assinale a alternativa na qual a afirmação não é
verdadeira:

A)

Deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de
segurança.

B)

Transitar pela contramão em via de mão dupla, salvo
ultrapassagem.

C)

Deixar de prestar socorro à vítima de acidente
quando solicitado.

D)

Recusar o teste de bafômetro.

35) Uma estrada é?

A)

Manter o paciente aquecido.

B)

A)

Uma via rural pavimentada

Administrar líquidos pela boca.

C)

B)

Uma via de trânsito rápido

Administrar oxigênio.

D)

C)

Uma via rural não pavimentada

Elevar os membros inferiores quando não houver

D)

Uma via urbana

contraindicação.
CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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36) Nas alternativas abaixo assinale àquela que identifica
corretamente as placas de sinalização de trânsito
abaixo:

37) Assinale a alternativa abaixo que completa o sentido
do enunciado a seguir:
“Quando veículos, transitando por fluxos que se
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá
preferência
de
passagem:
____________________________”

I.

A)
B)

II.

C)
D)
III.

A)

B)

C)

D)

No caso de apenas um fluxo não ser proveniente de
rodovia, aquele que estiver circulando por ela.
No caso de rotatória, aquele que não estiver
circulando por ela.
No caso de apenas um fluxo ser proveniente de
rodovia, aquele que estiver circulando por ela.
Nos casos em geral, o que vier pela esquerda do
condutor;

38) Qual é o órgão máximo normativo do Sistema
Nacional de Trânsito em cada respectivo estado
brasileiro?

I. Curva acentuada à direita
II. Sentido de circulação da via-pista.
III. Ordem de parada obrigatória para todos os
veículos. Quando executada em interseções, os
veículos que já se encontrem nela não são obrigados a
parar.
I. Vire à direita
II. Passagem a obrigatória.
III. Ordem de parada para todos os veículos que
venham de direções que cortem ortogonalmente a
direção indicada pelo braço estendido, qualquer que
seja o sentido do seu deslocamento.
I. Curva à direita
II. Sentido de circulação da via-pista.
III. Ordem de parada obrigatória para todos os
veículos. Quando executada em interseções, os
veículos que já se encontrem nela não são obrigados a
parar.
I. Curva acentuada à direita
II. Vire à direita.
III. Ordem de parada para todos os veículos que
venham de direções que cortem ortogonalmente a
direção indicada pelo braço estendido, qualquer que
seja o sentido do seu deslocamento.

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

A)
B)
C)
D)

DETRAN
CETRAN
CONTRAN
JARI

39) A respeito da Direção
alternativa CORRETA:
A)
B)
C)

D)

Defensiva

assinale

a

São consideradas condições físicas adversas do
motorista: desemprego, obesidade e sedentarismo.
A imperícia ocorre por causa da formação de uma
camada de água entre a pista e o pneu do veículo,
levando o condutor a perda do controle do mesmo.
Condições adversas da luz que podem alterar a
capacidade do motorista de ver e ser visto, onde a
visão é mais prejudicada ao amanhecer ou no pôr do
sol quando a luz incide diretamente nos olhos do
motorista.
O veículo também pode apresentar condições
adversas quanto à segurança no trânsito, e para isso
são equipamentos indispensáveis para um bom
condutor prevenido: ar condicionado, gps, cinto de
segurança e limpador de para-brisas.

40) O condutor que transitar em velocidade superior à
máxima permitida para o local, medida por
instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias
de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias
quando a velocidade for superior à máxima em mais
de 50% (cinquenta por cento) terá cometido?
A)
B)
C)
D)

Infração média, penalidade multa.
Infração leve, penalidade multa.
Infração grave, penalidade, multa 03 três vezes
Infração gravíssima, multa [3 (três) vezes],
suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão
do documento de habilitação.
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