ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

117 - OPERADOR DE MÁQUINAS
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
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
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, 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.concursopastosbons@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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LÍNGUA PORTUGUESA
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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.

1 Era uma família grande, a nossa: pai, mãe, cinco filhos. Grande e pobre. Papai, pedreiro, mal conseguia nos sustentar.
Mamãe ajudava como podia, fazendo faxinas e costurando para fora, mas mesmo assim a vida era bastante difícil. Papai vivia
bolando formas de reforçar nosso orçamento doméstico ou de, pelo menos, diminuir as despesas. Foi assim que lhe ocorreu
a ideia da horta.
2 Morávamos numa minúscula casa de subúrbio, não longe de uma bela praia, que, contudo, raramente frequentávamos:
era lugar de ricos. Casa pobre, a nossa, sem nenhum conforto.
3 Mas, por alguma razão, tinha um quintal bastante grande. Do qual, para dizer a verdade, não cuidávamos. O capim ali
crescia viçoso e no meio dele jaziam, abandonados, pneus velhos, latas, pedaços de tijolos e telhas. Papai olhava para aquilo,
pesaroso: parecia-lhe um desperdício de espaço e de terra. Um dia chamou os dois filhos mais velhos, meu irmão Pedro e eu
próprio, e anunciou: vamos fazer uma horta neste quintal.
4 Proposta mais do que adequada. Nós quase não comíamos legumes e verduras, porque eram muito caros. Mas, se
plantássemos ali tomate, alface, agrião, cenoura, teríamos uma fonte extra de alimento - e o mais importante, sem custo.
5 Sem custo, mas não sem trabalho. Para começar, teríamos de capinar aquilo tudo e revirar a terra para depois plantar e
colher. Meu pai não hesitou: vocês dois, que são os mais velhos, vão fazer isso.
6 Não gostamos muito da determinação. Não éramos preguiçosos, mas preparar a terra para fazer uma horta não era bem o
nosso sonho e representaria um grande esforço. Contudo, não tínhamos alternativa. Quando papai dava uma ordem, era para
valer. E, no caso, ele tinha o decidido apoio da mamãe, que era de uma família de agricultores e gostava de plantar.
7 Quem prepararia a terra? Foi a pergunta que fiz ao Pedro, que, além de mais velho, era o líder entre os irmãos. Pergunta
para a qual ele já tinha a resposta:
- Isso é coisa para o Antônio.
8 Antônio era o irmão do meio. Com 9 anos, era um menino quieto, sonhador. Mas não era muito do batente, de modo que
fiquei em dúvida: como convencê-lo a fazer o trabalho?
- Deixa comigo - disse Pedro, que se considerava muito esperto. - Eu sei como convencer o cara.
9 E sabia mesmo. Porque Pedro era dono de uma lábia fantástica, argumentava como ninguém. Ah, sim, e sabia contar
histórias - inventadas por ele, claro. Era com uma história que pretendia motivar o Antônio a capinar o pátio.
10 Eu estava junto, quando ele contou a tal história. Era uma boa história: segundo um famoso professor, séculos antes
piratas franceses haviam andado pela nossa região e ali haviam enterrado um tesouro. Expulsos pelos portugueses, nunca
mais tinham retornado, de modo que a arca com joias e moedas de ouro ainda estava no mesmo lugar, que podia ser o pátio
de nossa casa.
- O tesouro será a nossa salvação - concluiu Pedro , entusiasmado.
11 Antônio estava impressionado. Se havia coisa em que acreditava, era em histórias. Aliás, estava sempre lendo - era o
maior frequentador da biblioteca do colégio.
- Quem sabe procuramos esse tesouro? - perguntou ele.
Era exatamente o que Pedro queria ouvir.
- Se você está disposto, eu lhe arranjo uma enxada...
12 Antônio mostrava-se mais do que disposto. No dia seguinte, um feriado, lá estava ele, enxada em punho, cavando a terra,
diante do olhar admirado da família. Papai até perguntou o que tinha acontecido.
- Ele se ofereceu para fazer o trabalho - disse Pedro, dando de ombros.
13 Para encurtar a história: tesouro algum apareceu, mas, um mês depois, tínhamos uma horta no quintal. Antônio acabou
descobrindo a trama de Pedro, mas não ficou zangado. Inspirado pelo acontecimento, escreveu uma história, com a qual
ganhou um prêmio literário da prefeitura. Uma boa grana, que ele usou para comprar livros. Hoje é um
conhecido jornalista e escritor. Acho que ele acabou, mesmo, encontrando o tesouro.
Extraído de: http://novaescola.org.br/fundamental-1/tesouro-quintal-634294.shtml
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01) Apesar da determinação do papai, os meninos estavam
planejando um modo de não trabalharem na
preparação do terreno para a horta, de que maneira?
(A) Contratando um profissional para o referido trabalho.
(B) Dando o esforçoso trabalho para Antônio, o irmão do
meio.
(C) Transferindo a obrigação para o irmão mais novo.
(D) Transferindo a responsabilidade de fazer a horta para
Pedro que, além de mais velho, era o líder entre os
irmãos.
02) O pai escolheu os dois filhos mais velhos para preparar
a terra para horta, porém, os dois não gostaram muito
dessa determinação, isso porque:
(A) Representaria um grande esforço.
(B) Os outros três irmãos não iriam ajudar.
(C) Iria ser muito trabalhoso e sem retorno financeiro.
(D) Eram preguiçosos.
03) De acordo com o texto, a horta proporcionaria um dos
seguintes benefícios:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

05) De que maneira Pedro instigaria Antônio para o
trabalho na preparação da horta?
(A) Contando uma história para Antônio.
(B) Dando livros para Antônio como recompensa.
(C) Mostrando a Antônio as vantagens de se ter uma horta
em casa.
(D) Transferindo a ordem que o pai deu a ele para Antônio.
06) Segundo Pedro, o que poderia haver de valioso no
pátio da sua casa?
(A) Um mapa que possuía o local exato onde tesouro
estava enterrado.
(B) Um tesouro enterrado séculos atrás pelos piratas
franceses.
(C) Uma arca com joias e moedas de prata.
(D) Uma mala cheia de relíquias que pertencia a sua
família.
07) Qual foi o benefício que a criação da horta trouxe para
Antônio posteriormente?

(A) A garantia de uma fonte extra de alimento sem custo.

(A) Antônio escreveu uma história em que ganhou um
prêmio literário.

(B) A obtenção de uma renda extra no fim do mês com a
venda de legumes e frutas.
(C) A união da família para esse novo projeto.
(D) A variedade na alimentação com tomate, alface,
agrião, cenoura e beterraba.

(B) Antônio passou a trabalhar com os pais na agricultura.
(C) Antônio teve gosto pelo que fez e criou a sua própria
horta.
(D) Antônio usou o dinheiro que conquistou na horta para
comprar mais livros.

04) O texto ressalta as características da família composta
por sete pessoas: mãe, pai e cinco filhos. Sobre as
características levantadas em relação a Pedro e a
Antônio, é possível afirmar que:

08) A acentuação gráfica é uma importante ferramenta
para pronúncia correta das palavras. Com base nessas
regras, analise na frase abaixo as palavras em destaque
e, assinale a alternativa correta:

(A) Antônio era muito ocupado com as atividades da
escola.
(B) Antônio era um menino quieto, sonhador, não muito
de batente.
(C) Pedro era teimoso e não gostava de receber ordens.
(D) Pedro era um menino bastante indisciplinado para se
dedicar ao trabalho de agricultura.

Aqueles tristes leões do zoológico causaram-nos muito dó.

CARGO: 117 - OPERADOR DE MÁQUINAS

É correto afirmar que:
(A) A palavra do é pronunciada com mais intensidade do
que a palavra dó.
(B) A pronúncia do “o” nas duas palavras é aberta.
(C) O acento agudo na palavra dó permite uma
diferenciação na pronúncia entre as duas palavras e em
seus significados.
(D) São palavras monossílabas átonas.
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09) O narrador aponta características da casa onde ele e a
sua família moravam. Apesar de ser minúscula, pobre
e sem nenhum conforto, a casa possuía a seguinte
vantagem:
(A)
(B)
(C)
(D)

Era aconchegante.
Estava localizada no subúrbio.
Ficava perto das mansões dos ricos.
Tinha um quintal bastante grande.

10) De acordo com o texto, de que forma ocorreu a ideia
da horta?
(A) Porque a mãe era de uma família de agricultores.
(B) Porque as crianças queriam aproveitar o quintal que
estava abandonado.
(C) Porque o papai sempre bolava formas que
incrementasse o orçamento doméstico.
(D) Porque o papai, pedreiro, era o único que provia o
sustento da família.
11) A regra de divisão silábica de uma palavra é baseada
na sua pronúncia, no entanto, existem palavras que a
sua separação silábica exige um maior conhecimento
das regras de divisão. Observando a letra i presente nas
palavras abaixo, assinale a alternativa em que o
mesmo, quando separado em sílaba, permanece
sozinho.
I.
II.
III.
IV.
V.

Rainha
Foi
Campainha
Aldeia.
Jiboia.

A alternativa correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Foi, aldeia, jiboia.
Foi, campainha.
Rainha, campainha.
Rainha, foi, aldeia.

12) Considerando as regras de pontuação, assinale a
alternativa em que a reescritura da frase, quanto à
pontuação, está devidamente correta:
Ela já morou em Santos em Fortaleza em Recife em Goiás.
(A) Ela já morou em Santos, em Fortaleza, em Recife, em
Goiás.
(B) Ela já morou em Santos, em Fortaleza; em Recife em
Goiás;
(C) Ela já morou em. Santos em Fortaleza. em Recife em
Goiás.
(D) Ela. já morou, em Santos, em Fortaleza em Recife em
Goiás.

CARGO: 117 - OPERADOR DE MÁQUINAS

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

13) Observe o poema abaixo e, a seguir, assinale a opção
correta:
POEMA DE VERBOS
Parei! Pensei! Vi!
Corri! Bati! Caí!
Falei! Segui! Levantei!
Parei para observar
Pensei no que falar
Vi acontecer
Então corri de medo
Bati contra a parede
Cai sobre uma rede
Segui o meu caminho
Sumi pelos espinhos
Morri de tanto ri.
(Hermes José Novakoski)
I.
II.

A palavra ri é oriunda do verbo rir.
O verbo parei está sendo conjugado na 1ª pessoa do
singular.
III. O verbo pensei está no pretérito.
IV. O verbo bati denota uma ação.
Estão corretos, apenas:
(A) I.
(B) I, II.
(C) I, II, III.
(D) I, II, III, IV.
14) Quanto à classificação do sujeito, observe a frase a
seguir:
I. Ainda não inventaram a máquina do tempo.
O sujeito da oração acima é:
(A) Simples.
(B) Oculto.
(C) Indeterminado.
(D) Composto
15) Observe as frases abaixo:
I.
II.
III.
IV.

O carro é novo.
Pedro está feliz.
Ana Paula ficou triste.
Diana tomou sorvete.

Encontra-se Predicado Verbal apenas nos itens:
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
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MATEMÁTICA
16) Em 4 partidas de basquetebol, o artilheiro do time fez
6, 20, 10 e 8 pontos. Qual foi a média de pontos dele
nestas partidas?
(A)
(B)
(C)
(D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 16 A 20
CÁLCULOS

8
11
15
22

17) Qual dos números abaixo é divisível por 3?
(A)
(B)
(C)
(D)

1234
1235
1236
1237

18) Qual dos números abaixo pertence ao conjunto dos
números naturais?
(A)

1
5

(B) √5
(C) 1,5
(D) 3
19) No aniversário da empresária Kessy, foram feitos
vários docinhos, olhos de sogra, brigadeiros e cocadas.
Sabendo que o número de olhos de sogra é o dobro do
número de cocadas e o número de brigadeiros
corresponde a um terço do número de olhos de sogra,
quantos brigadeiros foram feitos já que foram feitos
330 docinhos?
(A)
(B)
(C)
(D)

33.
36.
60.
90.

20) Sérgio nasceu em 05/04/1982 e se casou em
02/02/2001, quantos anos completos ele tinha quando
se casou?
(A)
(B)
(C)
(D)

20
19
18
17

CARGO: 117 - OPERADOR DE MÁQUINAS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Basicamente, o conjunto de direção é constituído por:
I.
II.
III.
IV.
V.

Volante de direção.
Coluna de direção.
Árvore de direção.
Caixa de direção.
Articulações da direção.

A quantidade de itens corretos é:
(A) 4
(B) 5
(C) 3
(D) 2
22) “É uma peça fabricada em aço cementado. Transmite
o movimento de rotação da árvore da direção à
cremalheira, da caixa de direção”.
O enunciado acima se refere à/a(o)s:
(A) Pinhão.
(B) Cremalheira.
(C) Rolamentos.
(D) Buchas.
23) São vantagens do freio a disco, EXCETO:
(A) dissipação térmica superior, em comparação com
freios a tambor.
(B) melhor performance de frenagem, com menor
distância de parada em comparação com freios a
tambor.
(C) melhor resistência a altas temperaturas.
(D) componentes mais caros, ocasionando maior custo de
manutenção.
24) A retroescavadeira é um dos tipos de máquinas
pesadas mais dinâmicos e versáteis, pois pode ser
utilizada para realizar várias atividades, como
pequenos trabalhos de acabamentos. Comumente
encontrada em construções civis, ela é capaz de:
I.
Escavar buracos.
II. Realizar atividades de paisagismo.
III. Quebrar pavimentos e asfaltos.
É verdadeiro o que se afirma em:
(A) II
(B) I e III
(C) I, II e III
(D) I
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QUESTÕES DE 21 A 40
25) A respeito das suspensão e amortecedores, assinale a
opção FALSA.
(A) Os amortecedores têm como função controlar as
oscilações da suspensão, mantendo as rodas do veículo
em contato permanente com o solo, estabilizando a
carroceria do veículo, propiciando conforto,
segurança, estabilidade e prevenindo o desgaste
excessivo dos componentes da suspensão e pneus.
(B) Existem diversos tipos de suspensão, diferenciadas
entre si pela mola empregada e pela torção. De feixe,
de ar e em espiral são algumas das molas, enquanto a
torção pode ser feita com barra ou por feixe de molas.
Em veículos leves, na maioria, utiliza-se a mola
helicoidal, que consiste numa barra de aço no formato
de espiral. Há, ainda, as molas como as barras de
torção e as semielípticas, empregadas em veículos de
carga.
(C) Os
amortecedores
são
categorizados
em
convencionais
(hidráulicos),
eletrônicos
ou
pressurizados. Os pressurizados, amplamente
utilizados, são formados por um conjunto de pistão e
válvulas, contendo em seu interior uma haste afixada
móvel, embebida em óleo resistente a altas
temperaturas e pressões.
(D) Embora sejam componentes distintos, amortecedores
e suspensão integram um mesmo sistema. Suas
funções são manter a estabilidade do veículo, reduzir
o impacto na rodagem e preservar o alinhamento
correto.
26) Observe os itens a seguir relacionados ao motor de um
veículo.
I.

O motor é a fonte de energia do automóvel. Converte
a energia calorífica produzida pela combustão da
gasolina em energia mecânica, capaz de imprimir
movimento nas rodas.
II. A energia inicial necessária para por o motor em
movimento é fornecida pelo motor de arranque. Este
engrena numa cremalheira que envolve o volante do
motor, constituído por um disco pesado, fixado à
extremidade do virabrequim ou árvore de manivelas.
III. O carburante, normalmente constituído por uma
mistura de gasolina e ar (a mistura gasosa), é queimado
no interior dos cilindros do motor.

Página 7 de 10

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

É correto o que se afirma em:
(A) III
(B) I e II
(C) I, II e III
(D) I

30) O freio __________________ é um sistema eletrônico
de válvulas que evita o travamento de uma ou
mais rodas. Ele conta com um sensor acoplado às
rodas, que calcula a velocidade de rotação do sistema,
em comparação com o motor.

27) “É um sistema capaz de frear o carro automaticamente
em situações de emergência. Ao detectar um iminente
acidente ou atropelamento, o dispositivo é capaz de tomar
a dianteira antes que o motorista reaja, conseguindo parar
o carro sem bater até determinado limite de velocidade”.

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.
(A) Pneumático.
(B) ABS (Anti-lock Braking System).

O enunciado acima se refere ao conceito de:
(A) Frenagem automática.
(B) Freios regenerativos.
(C) Convergência.
(D) Cáster.
28) Retrovisor fotocrômico é:
(A) Dispositivo usado nos carburadores para enriquecer a
mistura ar/combustível na fase da partida a frio. O
acionamento ou desligamento do afogador pode ser
automático ou manual.
(B) Um sensor de luminosidade que detecta a luz emitida
pelos faróis dos veículos que vão atrás e escurece o
espelho, evitando o ofuscamento.
(C) Uma das fases do ciclo de funcionamento do motor de
combustão interna.
(D) Apêndice aerodinâmico instalado separadamente da
carroceria em seu lado externo, no qual, devido ao seu
formato, o ar circula em velocidades diferentes pela
parte superior e inferior do aerofólio.
29) A potência do trator é gerada através da queima do
combustível (sendo que, embora o motor possa ser
encontrado e/ou adaptado para diferentes tipos de
combustível, neste caso o mais comum e utilizado é o
óleo diesel), que através de uma sequência de
processos físicos que ocorrem no motor, pode ser
convertida e aplicada em atividades como:
I.
Energia de pressão hidráulica.
II. Torque de um eixo rotativo.
III. Força de tração;
É verdadeiro o que se afirma em:
(A) II
(B) I e II
(C) I, II e III
(D) I
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(C) A tambor.
(D) De rolamento.
31) Sobre as normas gerais de circulação e conduta no
trânsito, assinale a opção INCORRETA.
(A) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias
públicas, o condutor deverá verificar a existência e as
boas condições de funcionamento dos equipamentos
de uso obrigatório, bem como assegurar-se da
existência de combustível suficiente para chegar ao
local de destino.
(B) 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 direita,
para cruzar a pista com segurança.
(C) O condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os
demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão
cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção
e sua velocidade.
(D) Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu
veículo, mesmo que por razões de segurança.
32) O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas, SALVO:
(A) quando uma pista de rolamento comportar várias
faixas de circulação no mesmo sentido, são as da
direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais
lentos e de maior porte, quando houver faixa especial
a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à
ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de
maior velocidade.
(B) 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.
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(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.

(B) 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.

(D) os veículos precedidos de batedores terão prioridade
de passagem, respeitadas as demais normas de
circulação.

(C) 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.
(D) 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.

33) Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:
I.

afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa,
de tal forma que deixe livre uma distância lateral de
segurança.
II. retomar, antes da 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 pôr em
perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que
ultrapassou.
III. indicar com antecedência a manobra pretendida,
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou
por meio de gesto convencional de braço.
É correto o que se afirma em:
(A) I e III
(B) I, II e III
(C) I e II
(D) II e III
34) Os sinais de trânsito classificam-se, dentre outros, em:
I.
II.
III.
IV.

gestos do agente de trânsito e do condutor.
horizontais.
verticais.
luminosos.

A quantidade de itens corretos é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1
4
2
3

35) Sobre o disposto no Código de Trânsito Brasileiro
acerca da sinalização de trânsito, assinale a opção
INCORRETA.
(A) 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.
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36) Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via
pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de
sua remoção e em que o veículo esteja devidamente
sinalizado em pista de rolamento de rodovias e vias de
trânsito rápido, é uma infração de trânsito:
(A) média.
(B) leve.
(C) grave.
(D) gravíssima.
37) Assinale a alternativa que apresenta uma infração de
trânsito gravíssima:
(A) Forçar passagem entre veículos que, transitando em
sentidos opostos, estejam na iminência de passar um
pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem.
(B) Seguir veículo em serviço de urgência, estando este
com prioridade de passagem devidamente identificada
por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e
iluminação vermelha intermitentes.
(C) Desobedecer às ordens emanadas da autoridade
competente de trânsito ou de seus agentes.
(D) Deixar de guardar distância de segurança lateral e
frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em
relação ao bordo da pista, considerando-se, no
momento, a velocidade, as condições climáticas do
local da circulação e do veículo.
38) “Componente elétrico que transforma energia
mecânica em energia elétrica. Normalmente, é
instalado ao lado do motor, sobre suportes, sendo
acionado pelo virabrequim por meio da correia. A
geração é feita em corrente alternada e depois
transformada em corrente contínua pelo retificador,
ficando disponível para recarga da bateria e
consumidores elétricos”.
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O enunciado acima se refere ao conceito de:
(A) Bloco de motor.
(B) Autoignição.
(C) Alternador.
(D) Aquaplanagem.
39) A bomba de freio é:
(A) o componente de ignição que origina a corrente de alta
tensão. Essa, ao alcançar a vela, gera a faísca que inicia
a combustão da mistura ar/combustível.
(B) um dispositivo gerador da pressão hidráulica em um
circuito de freios, mediante acionamento do pedal. Sua
parte interna tem a forma de um cilindro com uma ou
mais saídas, no qual trabalham os pistões e gaxetas
hidráulicas.
(C) do tipo mecânica que retira o lubrificante do cárter e o
envia sob pressão ao circuito de lubrificação do motor.
(D) do tipo centrífuga e serve para ativar a circulação do
líquido no circuito de arrefecimento.
40) Os exames de habilitação, exceto os de direção
veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas
ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo
com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. A
respeito disso, observe os itens a seguir.
I.

II.
III.

A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao
condutor no término de um ano, desde que o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza
grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração
média.
Ao candidato aprovado será conferida Permissão para
Dirigir, com validade de seis meses.
A formação de condutores deverá incluir,
obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de
conceitos básicos de proteção ao meio ambiente
relacionados com o trânsito.

É verdadeiro o que se afirma em:
(A) I, II e III
(B) I
(C) I e III
(D) III
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