ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

MOTORISTA CAT. “D”
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 60 (sessenta) 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
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
40

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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, 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) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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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
TEXTO
1

Por todo o país, educadores, estudantes e pais buscam saídas para os problemas da educação. No sistema

2

público, a violência e os índices de repetência e evasão são endêmicos. No ensino privado, a qualidade é inferior à

3

média dos países desenvolvidos. Num mundo globalizado, em que a educação adquiriu um papel estratégico para o

4

desenvolvimento das nações, algumas escolas brasileiras encontraram soluções simples que, se replicadas, poderiam

5

mudar o quadro da educação no país.

6
7

"O nível médio atrapalha a imagem do ensino público brasileiro", diz Célio da Cunha, especialista em educação
da Unesco. "Mas há muita escola pública por aí fazendo coisas até mais inovadoras que as particulares."

8

Um exemplo de ação desse tipo foi adotado na rede pública do Estado de São Paulo. A ideia era aparentemente

9

simples e até óbvia: abrir as escolas aos fins de semana, para a comunidade de alunos, pais e vizinhos. Desde 2003, a

10

rede de 5.306 escolas, com mais de 6 milhões de alunos, passou a abrir as portas aos sábados e domingos. Uma

11

experiência inédita no mundo. A prática começa a mostrar resultados fortes o suficiente para mexer nas estatísticas

12

de violência. O número de ocorrências policiais no entorno da escola caiu 36% com o programa.

13

Além de reduzir a violência, o programa pode melhorar a qualidade do ensino. A criação e manutenção de uma

14

cultura de paz deixa o ambiente menos tenso. Consequentemente, a educação prospera. No Rio Grande do Sul, uma

15

pesquisa mostrou que 58,3% dos alunos que frequentam escolas que abrem aos fins de semana acreditam que o

16

ensino melhorou.

17

A inspiração para o projeto de abrir as portas da escola surgiu em 2000, quando os técnicos da Unesco

18

observaram o primeiro Mapa da Violência, com um perfil das vítimas do país. Os jovens de 15 a 24 anos são os que

19

mais morrem e também os que mais matam.

20
21

Não adianta apenas abrir os portões da escola. É preciso ter um projeto que envolva alunos, professores,
funcionários e a comunidade.

22

"Não adianta abrir a escola se as demandas dos adultos também não forem atendidas", afirma Cristina Cordeiro,

23

do governo paulista. Para atrair os pais, o Estado de São Paulo abriu cursos de alfabetização, aulas de informática,

24

oficinas de bordado e produção de pães.

25

No Superação Jovem, um programa de incentivo do Instituto Ayrton Senna, os jovens podem ajudar a solucionar

26

os problemas de uma biblioteca inativa ou de um lago sujo do bairro. Ao ver que suas ações mudam a realidade de

27

onde estudam passam a valorizar a escola como um lugar não somente em que aprendem, mas também em que

28

ensinam. Nas escolas que aplicaram o Superação, as ocorrências por agressão física caíram 55,4%.

29
30

Desde que a Unesco lançou a ideia, vários Estados e municípios criaram programas de portas abertas aos fins
de semana.

PALOMA COSTA
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01) De acordo com texto, o reconhecimento de que
qualquer medida para melhorar a atual situação da
Educação no Brasil passa, necessariamente e
sobretudo,
(A) pela vontade política dos dirigentes do país.
(B) pelo compromisso dos pais para com os filhos.
(C) pelo empenho dos professores em motivar seus
alunos.
(D) pela mobilização dos que atuam na Escola e dos que
com ela mantêm alguma relação.
02) A autora, no texto, chama à atenção

(B) ao destaque dado ao ensino das escolas privadas.
x

(D) à consciência de que o padrão educacional do Brasil
difere bastante do apresentado pela média dos
países desenvolvidos.
03) No texto, a articulista
(A) mostra-se impassível na abordagem do assunto.
(B) prende-se mais a problemas externos à Escola do
que aos internos.
(C) agrega ao próprio discurso, enriquecendo-o, a fala
de outros enunciadores.
(D) preocupa-se mais com o sistema de promoção do
educando do que com a qualidade do ensino
oferecido pelas escolas.
04) De acordo com o texto, a ideia de abrir as escolas
em finais de semana se caracteriza por ser
(A) inédita e comprovadamente produtiva
(B) pioneira e engenhosamente brasileira
(C) complexa e altamente exaustiva.
(D) educativa e dificilmente finita

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”

05) Considerando-se o contexto, há correspondência
entre o trecho citado e o que dele se afirma na
alternativa
(A) Mantém inalterado o sentido se for retirado o
vocábulo “o”, em “Por todo o país” (L.1).
(B) “menos” (L.14) e “mais” (L.10)
intensidade.

expressam

(C) O vocábulos “mas” (L.7) e “mas” (L.27) expressam
ideias contrastantes, o primeiro expressa
adversidade e o segundo adição.
(D) O termo “apenas” (L.20) expressa sentido de
inclusão.
06) Quanto aos recursos da língua usados no texto, é
correto afirmar

(A) à importância da figura do professor na Escola.
(C) ao foco principal do processo ensino
aprendizagem dos países desenvolvidos.
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(A) Os conectores “que”, em “que as particulares” (L.7)
e “que”, em “que abrem aos fins de semana” (L.15)
são iguais do ponto de vista morfológico.
(B) A palavra “óbvia” (L.09), em razão do contexto,
pode ser substituída pela expressão “fácil de
descobrir” sem prejuízo quanto à intensão
comunicativa presente no texto.
(C) O verbo haver, em "’Mas há muita escola pública’”
(L.7), está usado em sua forma impessoal, ficando
descartada, assim, sua relação semântica com o
verbo existir.
(D) A forma verbal “caiu” (L.12) expressa um fato que
se repete, estando muito próximo do presente.
07) A alternativa em que está devidamente indicada a
relação de sentido estabelecida, no texto, pelo
vocábulo transcrito à esquerda é
(A) “de”, em “comunidade de alunos” (L.9) – posse.
(B) “para”, em “para a comunidade de alunos,” (L.9) –
direção.
(C) “até”, em “fazendo coisas até mais inovadoras que
as particulares." (L.7) – limite.
(D) “também”, em “...também não forem atendidas”
(L.22) – exclusão.
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08) Identifique a proposição verdadeira
(A) O vocábulo “os”, em “...e também os que mais
matam.” (L.19), é a forma masculina de “as”,
exemplificado em “...abrir as escolas aos fins de
semana” (L.9).
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13) Assinale
a
alternativa
que
apresenta,
respectivamente, um ditongo decrescente, um
hiato e um dígrafo.
(A) “imagem” (L.6), “atrair” (L.23), “somente” (L.27)
(B) “país” (L.1), “saídas” (L.1), “atrapalha” (L.6)

(B) Na palavra “exemplo” (L.8), o encontro “mp”
constitui, quanto ao pael fonológico, um encontro
consonantal.

(C) “médio” (L.6), “país” (L.1), “vizinhos” (L.9)
(D) “brasileiras” (L.4), “caíram” (L.28), “quadro” (L.5)

(C) Na palavra “há” (L.7), o “-h” representa uma
consoante brasileira.

14) A alternativa em que a expressão transcrita tem
função de advérbio é:

(D) Na palavra “há”, em “há muita escola pública” (L.7),
o encontro “-ha” constitui exemplo de dígrafo.
09) A forma verbal “envolva” (L.20) indica uma ação:
(A) habitual.
(B) contínua.
(C) hipotética.
(D) concluída.
10) As palavras “encontraram” (L.4) e “mexer” (L.11)
possuem, respectivamente,
(A) 10 e 6 fonemas.
(B) 9 e 5 fonemas.
(C) 9 e 6 fonemas.
(D) 11 e 5 fonemas.

(A) “Por todo o país” (L.1).
(B) “saídas” (L.1).
(C) “simples” (L9).
(D) “ambiente” (L.14).
15) A alternativa que apresenta justificativa correta
para a acentuação da palavra “violência” (L.18) é:
(A) Por ser uma palavra terminada em hiato.
(B) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo
decrescente.
(C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo
crescente.
(D) Por ser palavra proparoxítona.

11) A alternativa em que o termo transcrito constitui
um caracterizador do substantivo é:
(A) “sistema” (L.1).
(B) “inferior” (L.2)
(C) “um” (L.8).
(D) “qualidade” (L.13).
12) As palavras “médio” (L.6), “ideia” (L.29) e “índices”
(L.2) são respectivamente:
(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona
(B) Oxítona – paroxítona – paroxítona
(C) Oxítona – proparoxítona - paroxítona
(D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”
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MATEMÁTICA
16) Uma pessoa inicia uma prova às 8h 12 min e conclui
às 11h 37 min. Sabendo que do tempo gasto ela
utilizou 40% para responder as questões de
conhecimentos gerais e 60% para responder as
questões de conhecimentos específicos podemos
afirmar que:
(A) O tempo utilizado para responder as questões de
conhecimentos gerais foi de 1h 20min.
(B) O tempo total de realização da prova foi de 2h 05
min.
(C) O tempo utilizado para responder as questões de
conhecimentos específicos foi de 2h 05 min.
(D) O tempo total de realização da prova foi de 3h 25
min.
17) Ao realizar a revisão periódica em seu veículo uma
pessoa teve um gasto com uma peça que custava R$
125,00 e com o custo da mão de obra no valor de
R$ 80,00. Se ao realizar o pagamento essa pessoa
obteve um desconto de 5% no valor da peça quanto
ela gastou nessa revisão?
(A) R$ 194,75
(B) R$ 198,75
(C) R$ 201,00

QUESTÕES DE 16 A 20
19) A bananeira produz cacho apenas uma vez na sua
vida. Cada caule falso gera um ramo de flores que,
aos poucos vai se transformando num cacho de
bananas formado por pencas que, ao todo podem
chegar até duzentas bananas. Se com um cacho um
comerciante vendeu 14 dúzias de bananas e ainda
sobraram 3 bananas, quantas bananas deu nesse
cacho?
(A) 143
(B) 168
(C) 171
(D) 200
20) Em uma instituição financeira o tempo de
atendimento é de 20 minutos por cliente. Se o
funcionário João trabalhou no atendimento
durante 4 horas e 20 minutos e o funcionário Luis
trabalhou durante 2 horas e 40 minutos, quantos
clientes os dois funcionários atenderam?
(A) 12
(B) 21
(C) 32
(D) 33

(D) R$ 205,00
18) Um número natural é expresso por 2+5x2-1. Qual o
valor do antecessor desse número?
(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 13

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Dos componentes do sistema de suspensão de um
veículo, qual deles tem a finalidade de reduzir as
oscilações da mola para que o carro se mantenha
em contato com o solo, a fim de proporcionar uma
boa dirigibilidade para o condutor?
(A) Batente
(B) Pivô
(C) Amortecedor
(D) Molas
22) Assinale a alternativa que corresponde às
descrições abaixo de peças de um veículo
automotivo:
I. É o elemento responsável por manter o fluído de
arrefecimento em circulação forçada, através dos
dutos do motor, mangueiras e radiador.
II. É o componente responsável por conduzir a
mistura de ar/combustível para o interior dos
cilindros.
III. Componente que tem como função reduzir a
emissão de poluentes que o motor expele para a
atmosfera.
(A) I. Bomba d’óleo; II. Coletor de Admissão; III.
Catalisador
(B) I. Bomba d’água; II. Carburador; III. Catalisador
(C) I. Bomba d’óleo; II. Coletor de Admissão; III. Filtro
de Ar
(D) I. Bomba d’água; II. Coletor de Admissão; III.
Catalisador
23) Os lubrificantes automotivos, em geral, são um
conjunto sofisticado formado por óleos básicos
refinados e aditivos de alto desempenho
produzidos e testados sob as mais diferentes
condições e aplicações. Assinale a alternativa
abaixo que caracteriza um óleo sintético:
(A) Petróleo ou derivado de petróleo.
(B) Vegetal, extraídos de plantas com mamona, soja,
oliva, girassol ente outros, ou animal.
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QUESTÕES DE 21 A 60
24) Assinale
a
alternativa
que
completa
respectivamente as lacunas do enunciado abaixo:
“O ____________ é um sistema de resfriamento de ar
para motores turbinados. Tem como objetivo
resfriar o ar proveniente do _______________. Fica
localizado no coletor de admissão e contribui para
aumentar a massa de ar admitida. A tendência é
que todo o motor diesel seja turbinado.”
(A) turbo compressor - radiador
(B) radiador - carburador
(C) intercooler - turbo compressor
(D) radiador - turbo compressor
25) Que componente do sistema de alimentação de um
motor, tem como funções: dosar o combustível de
acordo com as necessidades do motor; enviar o
diesel para os bicos injetores de acordo com a
ordem de ignição do motor e promover pressão
suficiente para pulverizar o combustível na massa
de ar quente na câmara de combustão?
(A) O Carburador
(B) A Bomba Injetora
(C) O Distribuidor
(D) A Bomba Alimentadora
26) Nas afirmações abaixo, julgue-as se são
verdadeiras e em seguida assinale a alternativa
correta:
I. A manutenção preventiva faz parte da Direção
Defensiva, e dentre a várias medidas preventivas,
deve-se verificar o nível do óleo, tanto do freio,
quanto do motor, quanto da direção hidráulica.
II. Os sulcos do pneu são para escoamento da água, ou
seja, quanto mais sulcos tiverem, maior será o risco
de aquaplanar. Os sulcos devem ter no máximo 1,6
milímetros de profundidade.
III. Crianças são mais frágeis e, por isso, requerem
cuidados maiores. Até os cinco anos de idade, elas
devem ser transportadas nos bancos de trás com as
devidas adequações previstas no Código de
Trânsito Brasileiro.

(C) Desenvolvidos
em
laboratórios
com
desenvolvimento técnico maior e adição de alguns
aditivos produzidos em laboratório.

(A) Somente a afirmação I é verdadeira.

(D) Mistura de óleo graxo com óleo mineral.

(D) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”

(B) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
(C) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
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27) Via pública é a superfície por onde transitam
veículos, pessoas e animais, compreendendo a
pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro
central. Podem ser urbanas ou rurais (estradas ou
rodovias). Cada via tem suas características, que
devem ser observadas para diminuir os riscos de
acidentes. Nas alternativas abaixo assinale àquela
no qual a afirmação não é verdadeira:

29) O sistema de freios desgasta-se com o uso e tem
sua eficiência reduzida. Sobre as principais razões
de perda de eficiência e como inspecionar, assinale
a alternativa incorreta:

(A) Ao fazer uma curva, sentimos o efeito da força
centrífuga, a força que nos "joga" para fora da curva
e exige um certo esforço para não deixar o veículo
sair da trajetória.

(C) Disco e pastilhas gastos: verifique com profissional
habilitado.

(B) Não desligue o motor nas descidas. Com ele
desligado,
os
freios
não
funcionam
adequadamente, e o veículo pode atingir
velocidades descontroladas.
(C) Nas subidas, só ultrapasse quando estiver
disponível a terceira faixa, destinada a veículos
lentos.
(D) Você percebe que à frente há um declive
acentuado: antes que a descida comece, teste os
freios e mantenha o câmbio do veículo
desengrenado.

(A) Nível de fluido baixo: é só observar o nível do
reservatório.
(B) Vazamento de fluido: observe a existência de
manchas no piso sob o veículo.

(D) Freio Motor: disco riscado e pastilhas gastas.
30) Um acidente de trânsito é causado por diversos
fatores. Sobre alguns desse fatores, no quadro
abaixo, relacione a coluna 1 com a coluna 2 e em
seguida assinale a alternativa correta:
Coluna 1

Coluna 2

(1) Negligência

(

) O condutor não
conhece as regras, não
sabe
efetuar
manobras,
é
inexperiente,
e
pode também
não
saber
manusear
corretamente
os
comandos do veículo.

(2) Imprudência

(

) O condutor faz o que
não deve.

(3) Imperícia

( ) É quando o condutor
tenta escapar de um
perigo,
podendo
ser inadequada
e
causar acidente.

(4) Ação evasiva

(

28) A posição correta ao dirigir evita desgaste físico e
contribui para evitar situações de perigo. Nas
alternativas abaixo assinale àquela que é uma
orientação correta a ser seguida:
(A) Não dirija com os braços e pernas ligeiramente
dobrados para evitar tensões.
(B) Apoie bem o corpo no assento e no encosto do
banco, evitando ficar próximo de um ângulo de 90
graus.
(C) Coloque o cinto de segurança, e de maneira que
ele se ajuste firmemente a seu corpo. A faixa
inferior deve passar pela região do abdome e a
faixa transversal, sobre o pescoço, e não sobre o
peito,
(D) Segure o volante com as duas mãos, como os
ponteiros do relógio na posição de 9 horas e 15
minutos. Assim você vê melhor o painel, acessa
melhor os comandos do veículo e nos veículos com
"air-bag" não impede seu funcionamento.

) O condutor deixa de
fazer o que é sua
obrigação.

(A) (3);(2);(1);(4)
(B) (3);(2);(4);(1)
(C) (4);(3);(2);(1)
(D) (1);(3);(4);(2)

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”
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31) Você só quer ajudar, mas muitos são os
procedimentos que podem agravar a situação da
vítima. Nas alternativas abaixo assinale àquela que
é o que deve ser feito em um acidente de trânsito:

34) Nas situações relacionadas abaixo, em qual delas é
permitido retirar a vítima do veículo, antes da
chegada dos serviços de socorro especializado
(SAMU, Bombeiros, etc.)?

(A) Controlar a situação.

(A) Quando a vítima estiver com fratura exposta.

(B) Movimentar a vítima.

(B) Quando a vítima estiver inconsciente.

(C) Retirar capacetes de motociclistas.

(C) Quando houver perigo imediato de incêndio ou
explosão.

(D) Aplicar torniquetes para estancar hemorragias.

(D) Quando a vítimas estiver com hemorragia externa.
32) É claro que cada acidente é diferente do outro.
Suas ações também vão ser diferentes caso haja
outras pessoas iniciando os socorros, ou mesmo se
você estiver ferido, mas a sequência das ações a
serem realizadas vai sempre ser a mesma. Nas
alternativas abaixo assinale àquela que descreve a
primeira e a última ação a ser tomada na sequência
de ações de socorro em acidentes de trânsito:
(A) Pedir socorro e manter a calma.
(B) Manter a calma e realizar algumas ações com as
vítimas.
(C) Garantir a segurança e realizar algumas ações com
as vítimas.
(D) verificar a situação das vítimas e pedir socorro.
33) Os acidentes acontecem nas ruas e estradas,
impedindo ou dificultando a passagem normal dos
outros veículos. Por isso, esteja certo de que
situações de perigo vão ocorrer (novos acidentes
ou atropelamentos), se você demorar muito ou não
sinalizar o local de forma adequada. As distâncias
para o início da sinalização são calculadas com base
no espaço necessário para o veículo parar após
iniciar a frenagem, mais o tempo de reação do
motorista. Em uma rodovia com velocidade
máxima permitida de 100km/h, qual a distância
recomendada para início da sinalização sob
condições de chuva, neblina, fumaça ou à noite?
(A) 100 passos longos
(B) 120 passos longos
(C) 160 passos longos
(D) 200 passos longos

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”

35) Em um acidente de trânsito que houver vítimas
presas nas ferragens, qual o telefone de emergência
deve ser acionado prioritariamente?
(A) 190
(B) 192
(C) 193
(D) 199
36) Os fabricantes de automóveis, por exemplo, têm a
obrigação de produzir veículos que emitam menos
poluentes, a cada ano. Sobre as alternativas menos
poluentes, nas afirmações abaixo, assinale (V) se
forem verdadeiras e (F) se forem falsas, e em
seguida assinale a alternativa com a sequência
correta:





) O álcool polui menos que a gasolina; a gasolina
polui menos que o diesel.
) O Gás natural é muito usado no Brasil, mas polui
mais que os outros combustíveis.
) Óleos vegetais estão tendo os seus testes
proibidos como alternativa para melhorar o diesel.
) Uma forte tendência para os próximos anos,
dentro das indústrias automobilísticas, é a
presença, cada vez maior, de motores elétricos, que
não emitem gases e são muito silenciosos.

(A) (F); (F); (F); (V)
(B) (V); (F); (F); (V)
(C) (V); (F); (V); (V)
(D) (F); (V); (F); (V)

Página 9 de 13

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

37) Outra fonte poluidora é o excesso de ruídos que
contribui para provocar grave alteração na
qualidade do ambiente, sendo conhecida como
poluição sonora. O excesso de ruídos, na medida de
intensidade pode ocasionar múltiplos problemas
na pessoa, os quais assim podem ser relacionados,
com a exceção de:
(A) Irritação na garganta.
(B) Distúrbios gástricos.
(C) Insônia.
(D) Irritabilidade e agressividade.
38) Nas alternativas abaixo assinale àquela que não
contribui para economizar combustível e poluir
menos:
(A) Iniciar o deslocamento sempre em 1ª marcha.
(B) Não trocar de marcha sem o veículo atingir a
velocidade suficiente.
(C) Sempre que estiver parado não deixar o veículo
em ponto morto.
(D) Evitar freada brusca.
39) Com o objetivo de reduzir os impactos ambientais
quanto à poluição atmosférica ou sonora,
relacionados ao trânsito, o Código de Trânsito
Brasileiro estabelece a exigência que todo o
condutor, tenha conhecimento sobre os conceitos
básicos de proteção ao meio ambiente. Do mesmo
modo, qual atitude abaixo o Código de Trânsito
Brasileiro não pune o condutor de veículos?
(A) Usar no veículo equipamento com som cujo
volume ou frequência não seja autorizada.
(B) Conduzir o veículo com descarga livre ou
silenciador de motor de explosão defeituoso,
deficiente ou inoperante.
(C) Atirar para fora do veículo ou abandonar na via
objetos ou substâncias.
(D) Utilizar a buzina entre 6h e 22h.
40) Qual objetivo do governo federal ao criar o
programa PROCONVE?
(A) Averiguar o nível de álcool no sangue de
motoristas.
(B) Investigar e denunciar a prática de pedofilia no
meio dos motoristas de carretas e caminhões.
(C) Reduzir e controlar a contaminação atmosférica e a
emissão de ruído por fontes móveis (veículos
automotores).

41) A descrição abaixo, refere-se a qual conceito?
“Trata-se de uma palavra usada todos os dias, com
vários sentidos. Mas hoje significa, em essência, o
direito de viver decentemente. É o direito de ter uma
ideia e poder expressa-la. É poder votar em quem
quiser sem constrangimento. É poder processar um
médico que age de negligencia. É devolver um produto
estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de
ser negro, índio, homossexual, mulher sem ser
descriminado. De praticar uma religião sem ser
perseguido. Há detalhes que parecem insignificantes,
mas revelam seus estágios: respeitar o sinal vermelho
no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir
telefones públicos. Por trás desse comportamento está
o respeito ao outro. “
(A) Ética
(B) Cidadania
(C) Moral
(D) Ideologia
42) Nas alternativas abaixo assinale àquela que fere a
conduta ética do servidor público:
(A) Assumir uma atitude parcial.
(B) Ser assíduo e pontual.
(C) Atribuir os créditos a quem merece.
(D) Se precisar corrigir alguém, fazer em particular.
43) Assinale a alternativa que corresponda aos
conceitos descritos abaixo:
I. Impõe que devemos tratar as pessoas da forma
como gostaríamos de ser tratados.
II. É o reconhecimento, a manutenção e a reverência
aos direitos das pessoas.
III. É o valor interno de cada, a dignidade da pessoa
humana.
(A) I. Reciprocidade; II. Mérito; III. Autoestima
(B) I. Legalidade; II. Respeito; III. Bondade
(C) I. Reciprocidade; II. Respeito; III. Honra
(D) I. Legalidade; II. Fidelidade; III. Autoestima

(D) Controlar o peso e o excesso de cargas dos
veículos de transporte.

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”
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44) Estacionar o carro em vaga destinada a deficiente
físico ou idoso e parar em filas duplas ou triplas
em frente às escolas, são exemplos de?

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

(C) A cooperação

47) Nas afirmações abaixo, julgue-as se são
verdadeiras e em seguida assinale a alternativa
correta:
I. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora
poderão ser verificados por exame clínico com
laudo conclusivo e firmado por médico perito.
II. Será caracterizado crime, conforme previsto em
artigo do CTB, exame de sangue que apresente
resultado igual ou superior a 6 (seis) decigramas de
álcool por litro de sangue (6 dg/L).
III. No caso de constatado consumo de álcool ou de
outra substância psicoativa, ou sinais de alteração
da capacidade psicomotora do condutor, o veículo
será apreendido até a apresentação de condutor
habilitado, que não pode ser submetido à
fiscalização por não ser o agente da infração.

(D) A hiperatividade

(A) Somente a afirmação II é verdadeira.

(A) Uma atitude moralista
(B) Preciosismo
(C) Um comportamento antiético
(D) Atitude contra corrupção.
45) Assinale a alternativa abaixo que é um tipo de
atitude que colabora com a cidadania no trânsito:
(A) O oportunismo
(B) A passividade

46) Sobre os procedimentos a serem adotados pelas
autoridades de trânsito e seus agentes na
fiscalização do consumo de álcool ou de outra
substância psicoativa que determine dependência,
para aplicação do disposto nos artigos do Código de
Trânsito Brasileiro é correto afirmar que:
(A) A confirmação da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool ou
de outra substância psicoativa que determine
dependência dar-se-á por meio de bafômetro, e
não por meio de exame de sangue.
(B) O etilômetro é o aparelho destinado à medição do
teor alcoólico no ar alveolar.
(C) Prova testemunhal, de imagem ou vídeo não
podem ser meio de confirmação da alteração da
capacidade psicomotora em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência.
(D) A fiscalização do consumo, pelos condutores de
veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de
outras substâncias psicoativas que determinem
dependência deve ser procedimento operacional
esporádico dos órgãos de trânsito.

(B) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(C) Somente a afirmação I é verdadeira.
(D) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
48) Qual dos requisitos abaixo não impede de um
candidato solicitar a abertura do processo de
habilitação da Carteira Nacional de Habilitação –
CNH?
(A) Não saber ler e escrever.
(B) Não possuir documento de identidade
(C) Possuir restrições de crédito ou automóvel
alienado.
(D) Não possuir Cadastro de Pessoa Física – CPF
49) Sobre os exames para da Carteira Nacional de
Habilitação não é correto afirmar que:
(A) Para veículo de quatro ou mais rodas, o Exame de
Direção Veicular deverá ser realizado com veículo
da categoria pretendida, com transmissão
mecânica ou automática e duplo comando de
freios.
(B) O candidato à obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação deverá cumprir no mínimo 20 (vinte)
horas/aula por categoria pretendida.
(C) O Exame de Direção Veicular, para veículo de
quatro ou mais rodas, é composto de duas etapas:
estacionar em vaga delimitada por balizas
removíveis e conduzir o veículo em via pública,
urbana ou rural.
(D) Será considerado reprovado na prova prática de
direção veicular o candidato que cometer falta
eliminatória ou cuja soma dos pontos negativos
ultrapasse a 3 (três).

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”
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50) Assinale abaixo aquele que é o coordenador, órgão
máximo, normativo e consultivo do Sistema
Nacional de Trânsito do Brasil:

54) Qual das placas de advertência abaixo alerta ao
condutor que à frente existe uma curva à direita?

(A) DENATRAN

(A)

(B) CONTRAN
(C) DETRAN
(D) DNER
51) Nas alternativas abaixo assinale àquela que se
constitui um dever do motorista:

(B)

(A) Sempre utilizar e exigir dos passageiros o uso do
cinto de segurança.
(B) Indicar o condutor que estava dirigindo na
data/hora da infração.

(C)

(C) Prestar ou providenciar socorro à vítima em caso
de acidente de trânsito quando solicitado pela
autoridade e seus agentes.

(D)

(D) Usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar
de audição, de prótese física ou as adaptações do
veículo impostas por ocasião da concessão ou da
renovação da licença para conduzir.

55) Sobre as normas gerais de circulação de trânsito
não é correto afirmar que:

52) Em qual das vias públicas, para veículos que não
sejam automóveis, camionetas e motocicletas, a
velocidade máxima permitida é de 90km/h?
(A) Nas vias urbanas
(B) Nas vias rurais
(C) Nas vias de trânsito rápido
(D) Nas vias arteriais
53) Assinale a alternativa que corresponde ao
significado das sinalizações de trânsito
representadas abaixo:

(A) Têm prioridade de deslocamento os veículos
destinados a socorro de incêndio e salvamento, os
de polícia, os de fiscalização de trânsito e as
ambulâncias, bem como veículos precedidos de
batedores. E a prioridade se estende também ao
estacionamento e parada desses veículos.
(B) Se você está sendo ultrapassado, mantenha
constante sua velocidade. Se estiver na faixa da
esquerda, venha para a da direita, sinalizando
corretamente...
(C) Os veículos pesados devem, quando circulam em
fila, permitir espaço suficiente entre si para que
outros veículos os possam ultrapassar por etapas.
(D) Ao ultrapassar no acostamento das estradas,
observe e dê preferência aos veículos de
emergência.

I.

II.

(A) I. Pare; II. Ordem de parada para todos os veículos
(B) I. Diminua a marcha; II. Ordem de seguir
(C) I. Trânsito impedido em todas as direções; II.
Ordem de diminuição de velocidade
(D) I. Diminua a marcha; II. Ordem de parada para
todos os veículos

56) Quando um motorista não cumpre qualquer item
da legislação de trânsito ele está cometendo uma
infração, e fica sujeito às penalidades previstas na
Lei. Se um condutor estacionar o seu veículo em um
local com a placa Proibido Estacionar, ele estará
sujeito a:
(A) Remoção do veículo
(B) Advertência por escrito.
(C) Cometer uma infração gravíssima.
(D) Recolhimento da carteira de habilitação.

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”
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57) Assinale a alternativa que preenche corretamente
e respectivamente as lacunas do enunciado abaixo:
“As infrações punidas com multa classificam-se, de
acordo com sua gravidade, em quatro categorias,
com valores e pontos distintos. As infrações de
natureza grave acarretam a perda de ___ pontos na
carteira. Se for atingido ____ pontos no período de
____ meses, o condutor terá sua Carteira Nacional de
Habilitação suspensa, de um mês a um ano.”
(A) 07; 20; 12

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

60) Trafegar em velocidade incompatível com a
segurança nas proximidades de escolas, hospitais,
estações de embarque e desembarque de
passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja
grande movimentação ou concentração de pessoas,
gerando perigo de dano, tem como penalidade:
(A) Detenção, de seis meses a um ano.
(B) Suspensão do direito de dirigir.
(C) Apreensão do veículo.
(D) Cassação da Carteira Nacional de Habilitação.

(B) 07; 30; 24
(C) 05; 20; 12
(D) 05; 30; 12
58) Das penalidades previstas no Código de Trânsito
Brasileiro, em qual das infrações listadas abaixo, a
multa será agravada em 10(dez) vezes o seu valor?
(A) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de
Habilitação.
(B) Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer
outra substância psicoativa que determine
dependência.
(C) Transitar com o veículo em calçadas, passeios,
passarelas, ciclovias e ciclo faixas.
(D) Desobedecer às ordens emanadas da autoridade
competente de trânsito ou de seus agentes.
59) Sobre a penalidade de suspensão ou de proibição
de se obter a permissão ou a habilitação, para
dirigir veículo automotor, é correto afirmar que:
(A) Tem a duração de dois meses a um ano.
(B) Não será aplicada a réu primário.
(C) Pode ser imposta isolada ou cumulativamente com
outras penalidades.
(D) Se inicia mesmo que o sentenciado, por efeito de
condenação
penal,
estiver
recolhido
a
estabelecimento prisional.
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