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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

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 (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 

outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

06. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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. 

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

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

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

10. 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.concursofortalezadosnogueiras@outlo 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 

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

 

CARGO: MOTORISTA HAB. C EM DIANTE 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Hoje, poder acompanhar todo e qualquer comentário gerado nas mídias sociais é bom para 1 

qualquer empresa. Afinal, assim como uma marca pode ser promovida, também pode se tornar 2 

vulnerável por meio do conteúdo dessas páginas. 3 

Apesar de muito se falar nessa questão, ainda há uma grande confusão sobre como utilizar as 4 

mídias sociais a favor de uma organização. Para a maioria, basta criar uma conta corporativa 5 

no Twitter e está resolvido. 6 

No entanto, o marketing nas mídias sociais vai muito além. Ele pode ser dividido em dois 7 

grupos de atividades: o gerenciamento da presença nas mídias sociais, onde estabelecemos o quê e 8 

como a empresa deve falar com o mercado nessas plataformas, e o monitoramento, que controla o que 9 

o mercado está falando sobre a companhia. 10 

Esses dois grupos de atividades são completamente distintos e independentes. Mesmo que sua 11 

empresa não queira estar presente nas mídias sociais, os internautas irão falar sobre ela. Fechar os olhos 12 

para o que está sendo dito é uma decisão muito perigosa. 13 

Por isso, as companhias devem fazer as duas coisas. Ao gerenciar a presença, deve-se definir 14 

uma estratégia para fazer parte da conversa dos usuários, de preferência, criando ações que permitam 15 

que os próprios usuários disseminem conteúdo positivo sobre a sua marca. Já no monitoramento, o 16 

foco é ouvir e agir para corrigir problemas de processos internos e, eventualmente, intervir junto ao 17 

cliente muito rapidamente. 18 

Essas práticas vêm se mostrando muito eficientes não somente para estabelecer um contato 19 

mais próximo com os clientes, como se tornou uma ferramenta certeira de mensuração do perfil de seu 20 

público. O Social Media Monitor, novo monitor de mídias sociais criado pela Chleba Agência Digital, 21 

otimiza o mapeamento dessas informações, enquanto possibilita análises por diversos ângulos. O foco 22 

é auxiliar as companhias na melhoria contínua de seus processos e na elaboração de estratégias de 23 

marketing cada vez mais direcionadas, baseado nos resultados pesquisados. 24 

Todas as informações geradas no Twitter, Google Blog Search, Google News, YouTube, 25 

Yahoo Respostas, Flickr, e Facebook, Blogs e até mesmo no site Reclame Aqui podem ser literalmente 26 

escaneadas e analisadas pelo Social Media Monitor. 27 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                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.                                                                 

http://wezen.com.br/site/tag/midias-sociais/
http://wezen.com.br/site/tag/twitter/
http://wezen.com.br/site/tag/marketing/
http://wezen.com.br/site/tag/facebook/
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Dentre as vantagens desta ferramenta está a organização dos dados por meio de filtros que 28 

podem desconsiderar ou promover as citações em manifestações. Estas podem ser classificadas por 29 

tipo (positivo ou negativo), por categoria (relato de insatisfação, comprometimento de imagem, etc), 30 

grau de importância (alto, médio, baixo) e se requer intervenção ou não. Além disso, é possível acessar 31 

relatórios instantâneos de todo e qualquer movimento na conta do usuário da Social Media Monitor e 32 

baixar o Cubo de Dados, que permite a análise dos dados em planilhas dinâmicas do Excel. 33 

Entre os fatores que podem ser identificados pelo monitoramento das mídias sociais estão as 34 

falhas nos processos de atendimento a clientes ou em produtos, avaliação do impacto positivo de 35 

elogios, identificação de melhorias nos produtos e serviços através das informações postadas pelos 36 

internautas e até a identificação de clientes potenciais. 37 

Por exemplo, se um cliente fizer um post no Twitter reclamando do prazo de entrega de uma 38 

loja virtual, o lojista pode informá-lo sobre o status do pedido e dar um benefício pela inconveniência 39 

do atraso. Com esta conduta, há uma boa chance do cliente postar um comentário positivo sobre a 40 

atitude da empresa. 41 

Para o mercado, em especial empresas com produtos e serviços de consumo em massa, é mais 42 

do que necessário monitorar as mídias sociais. Em primeiro lugar, para a identificação de indícios que 43 

a permita adequar seus processos e produtos de forma contínua de forma muito mais ágil do que por 44 

meio de pesquisas. Em segundo, para identificar crises ainda em fase inicial e, por fim, para intervir 45 

rapidamente e solucionar problemas de clientes insatisfeitos. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: http://wezen.com.br/site/2010/09/o-marketing-das-midias-sociais-vai-muito-alem-de-criar-uma-conta-no-
twitter-ou-no-facebook/ 

 

http://wezen.com.br/site/2010/09/o-marketing-das-midias-sociais-vai-muito-alem-de-criar-uma-conta-no-twitter-ou-no-facebook/
http://wezen.com.br/site/2010/09/o-marketing-das-midias-sociais-vai-muito-alem-de-criar-uma-conta-no-twitter-ou-no-facebook/
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01) De acordo com o texto, hoje em dia 

 

(A)  os consumidores obrigatoriamente só compram em 

uma empresa se puderem expressar opiniões sobre 

produtos e serviços dela. 

(B) é essencial que uma empresa tenha uma página nas 

mídias sociais, porém a organização deve procurar 

saber como o público enxerga a sua marca e produtos. 

(C) as redes sociais são uma realidade e não dá para deixar 

de lado, entretanto saber a opinião de seus  usuários 

sobre a atividade de uma empresa não implica 

qualidade na prestação do serviço.  

(D) cada informação que uma empresa posta nas redes 

sociais impacta um número insignificante de pessoas. 

 

02) No texto, há 

 

(A) linguagem espontânea e descontraída. 

(B) Exclusividade do processo narrativo. 

(C) Predomínio de recursos sensoriais. 

(D) Exposição de fatos. 

 

03) Há equivalência entre o termo transcrito e o que ele 

significa em 

 

(A) “afinal” (L.2) – conclusão. 

(B) “ainda” (L.4) – inclusão. 

(C) “Por isso” (L.14) – explicação. 

(D) “enquanto” (L.22) – comparação. 

 

04) Exerce função predicativa o termo transcrito em 

 

(A) “grande” (L.4). 

(B) “coisas” (L.14). 

(C) “ferramenta” (L.20). 

(D) “novo” (L.21). 

 

05) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a 

expressão. 

 

(A) “as mídias sociais” (L.4/5). 

(B) “as duas coisas” (L.14). 

(C) “por meio de filtros” (L.28). 

(D) “pelo monitoramento” (L.34). 

 

06) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal a 

expressão 

 

(A) “todo” (L.1). 

(B) “da presença” (L.8). 

(C) “sobre a companhia” (L.10). 

(D) “a presença” (L.14). 

 

07) O verbo é o núcleo da informação em 

 

(A) “Ele pode ser dividido em dois grupos de atividades” 

(L.7/8). 

(B) “Esses dois grupos de atividades são completamente 

distintos e independentes.” (L.11). 

(C) “...é uma decisão muito perigosa. (L.13). 

(D) “...pode se tornar vulnerável” (L.2/3). 

 

08) A forma verbal transcrita, à esquerda, corresponde à 

informação, à direita, em 

 

(A) “estabelecemos” (L.8) - ação concluída no passado. 

(B) “vêm se mostrando” (L.19) – ação hipotética no 

presente. 

(C) “tornou” (L.20) – ação passada que se prolonga no 

futuro. 

(D) “permita” (L.44) – ação hipotética no presente. 
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09) Os termos “Apesar“ (L.4) e “No entanto“ (L.7), no 

texto, expressam, respectivamente, ideias de  

 

(A) Condição e conclusão. 

(B) Concessão e explicação. 

(C) Concessão e ressalva. 

(D) Conformidade e oposição. 

 

10) Passando-se a oração “uma marca pode ser 

promovida” (L.2) para a voz ativa, a forma verbal 

correspondente a “pode ser promovida” ficará sendo 

 

(A) pôde promover. 

(B) podem promover. 

(C) Poderão promover. 

(D) Podia promover. 

 

11) Exerce a mesma função sintática que o termo “dessas 

páginas” (L.3) a expressão 
 

 

(A) “de atividade” (L.11). 

(B) “do perfil” (L.20). 

(C) “dessas informações” (L.22). 

(D) “de seus processos” (L.23). 

 

12) Há um exemplo de derivação imprópria em 

 

(A) “qualquer” (L.1). 

(B) “Twitter” (L.6). 

(C) “mídias” (L.7). 

(D) “quê” (L.8). 

 

13) Quanto aos elementos linguísticos que compõem o 

texto, é correto afirmar 

 

(A) “apesar de” (L.4) e “mesmo que” (L.11) são locuções 

que expressam diferentes ideias. 

(B) O “h”, em “Hoje” (L.1), representa uma consoante 

brasileira. 

(C) “se” (L.38) introduz uma condição para a 

concretização do que se afirma depois. 

(D) Os conectores “que” e “que”, em “...que controla” 

(L.9) e “permitam que” (L15/16), são iguais do ponto 

de vista morfológico. 

14) Os grupos de letras encontrados na palavra “grande” 

(L.4) são classificados como:  

 

(A) dois encontros consonantais 

(B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente. 

(C) Apenas dígrafos 

(D) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente. 

 

15) É correto o que se afirma em 

 

(A) “chance”, em “há uma boa chance” (L.40), manterá e 

mesma função sintática se houver a troca do verbo 

haver por existir. 

(B) “como”, em “Afinal, assim como uma marca pode ser 

promovida” (L.2), exprime uma ideia de comparação. 

(C) “uma”, em “a favor de uma organização.” (L.5), 

individualiza o termo “organização. 

(D)  O sujeito de “há” (L.4) está indeterminado. 
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16) Dado o número 1987 podemos afirmar que: 

 

(A) O valor posicional do algarismo 1 é 1. 

(B) O valor posicional do algarismo 9 é 987 

(C) O valor posicional do algarismo 8 é 80. 

(D) O valor posicional do algarismo 9 é 9. 

 

17) Uma vendedora de suco precisa reduzir o preço de 

cada litro de R$ 8,00 para R$ 6,00 sem reduzir sua 

receita de vendas. Para isso ela deverá acrescentar 

mais água no suco que já tem, tendo um estoque de 45 

litros de suco a vendedora deverá adicionar: 

 

(A) De 1 a 10 litros de água. 

(B) De 11 a 20 litros de água. 

(C) De 50 a 60 litros de água. 

(D) De 61 a 70 litros de água. 

 

18)  Uma criança leu um livro em 5 dias lendo 8 páginas 

por dia. Se tivesse lido 10 páginas por dia em quantos 

dias ela teria terminado de ler esse livro? 

 

(A) 4 

(B) 3  

(C) 2 

(D) 1 

 

19) Uma costureira possui 3 fitas que medem 

respetivamente 4m, 8m e 6m. Ela precisa cortá-los em 

pedaços iguais de maior tamanho possível. Logo cada 

pedaço deve medir: 
 

(A) 1m. 

(B) 2m. 

(C) 3m. 

(D) 4m. 

 

20) Para comprar um presente de aniversário para sua mãe 

Paulo pagou R$ 18,00 e Pedro pagou R$ 12,00. Logo 

podemos afirmar que: 
 

(A) Pedro pagou 
2

3
 do valor do presente e Paulo pagou 

4

3
. 

(B) Paulo pagou 
3

5
 do valor do presente e Paulo pagou 

2

5
. 

(C) Paulo pagou  
4

3
 do valor do presente e Paulo pagou 

2

3
. 

(D) Pedro pagou 
2

5
 do valor do presente e Paulo pagou 

3

5
. 

 

 

CÁLCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATEMÁTICA                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Caminhão trator é o: 

 

(A) veículo de propulsão humana utilizado no transporte 

de pequenas cargas. 

(B) veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar 

outro. 

(C) veículo destinado ao transporte de carga com peso 

bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas. 

(D) veículo misto destinado ao transporte de passageiros e 

carga no mesmo compartimento. 

 

22) A combustão, ou queima, é um processo químico que 

exige três componentes que se combinam, quais 

sejam: 

 

(A) calor, combustível e oxigênio. 

(B) calor, dióxido de carbono e combustível. 

(C) dióxido de carbono, combustível e oxigênio. 

(D) calor, oxigênio e monóxido de carbono. 

 

23) O bloco é a estrutura principal do motor, onde estão 

agregados, entre outros, os seguintes elementos: 

 

I. Cilindros e êmbolos. 

II. Árvore de manivelas. 

III. Cabeçote. 

 

É correto o que se indica em: 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) III 

(D) II 

 

24) “Componente do motor, construído de aço-liga, que 

transmite os movimentos retilíneos alternativos dos 

êmbolos às manivelas da árvore de manivelas”. 

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

(A) Cabeçote. 

(B) Pistão. 

(C) Bielas. 

(D) Alternador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25) “É o sistema responsável pela parte elétrica do 

funcionamento do motor. As explosões internas (nos 

cilindros) são coordenadas e controladas por esse 

sistema. Existem dois tipos, a eletrônica e a 

convencional”. 

 

O fragmento acima se refere ao: 

(A) Sistema de rodas. 

(B) Sistema de freios. 

(C) Sistema de escapamento. 

(D) Sistema de ignição. 

 

26) São componentes do sistema de transmissão de um 

veículo: 

 

I. Eixo de transmissão. 

II. Embreagem. 

III. Eixos. 

IV. Caixa de mudanças. 

V. Diferencial 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 5 

 

27) A ciclofaixa é: 

 

(A) a interseção de duas vias em nível. 

(B) a pista própria destinada à circulação de ciclos, 

separada fisicamente do tráfego comum. 

(C) parte da pista de rolamento destinada à circulação 

exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização 

específica. 

(D) via rural não pavimentada. 

 

28) NÃO é considerado um componente do sistema de 

arrefecimento ou resfriamento de um veículo 

automotor: 

 

(A) Radiador. 

(B) Tubos de escapamento. 

(C) Câmaras de resfriamento. 

(D) Válvula termostática. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                          QUESTÕES DE 21 A 40 



 
 

       CARGO: MOTORISTA COM HAB. C EM DIANTE                                                                    Página 9 de 11 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

29) A respeito dos pedestres e condutores de veículos não 

motorizados, assinale a opção ERRADA. 
 

(A) Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou 

quando não for possível a utilização dele, a circulação 

de pedestres, na pista de rolamento, será feita com 

prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em 

fila única, em sentido contrário ao deslocamento de 

veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e 

nas situações em que a segurança ficar comprometida. 

(B) É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou 

passagens apropriadas das vias urbanas e dos 

acostamentos das vias rurais para circulação, não 

podendo a autoridade competente permitir a utilização 

de parte da calçada para outros fins, desde que não seja 

prejudicial ao fluxo de pedestres. 

(C) Onde houver obstrução da calçada ou da passagem 

para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição 

sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e 

proteção para circulação de pedestres. 

(D) Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as 

faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de 

passagem, exceto nos locais com sinalização 

semafórica, onde deverão ser respeitadas as 

disposições do Código de Trânsito Brasileiro. 

 

30) Sobre o disposto no Código de Trânsito Brasileiro em 

relação ao licenciamento de veículos, assinale a opção 

correta. 

 

(A) O veículo somente será considerado licenciado 

estando quitados os débitos relativos a tributos, 

encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados 

ao veículo, independentemente da responsabilidade 

pelas infrações cometidas. 

(B) O Certificado de Licenciamento Anual será expedido 

ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos 

pelo respectivo DETRAN. 

(C) No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão 

executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de 

quinze dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. 

(D) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque 

ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser 

licenciado semestralmente pelo órgão executivo de 

trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver 

registrado o veículo. 

31) 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: 

 

(A) CONTRAN. 

(B) DETRAN 

(C) DENATRAN 

(D) JARI 
 

32) A respeito da sinalização do trânsito, observe os itens 

a seguir. 

 

I. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito 

com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres 

deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou 

demarcadas no leito da via. 

II. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou 

símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia 

aprovação do órgão ou entidade com circunscrição 

sobre a via. 

III. Nas vias públicas e nos imóveis é permitido colocar 

luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário 

que possam gerar confusão, interferir na visibilidade 

da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. 
 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) II 

(C) I e II 

(D) III 
 

33) São circunstâncias que sempre agravam as 

penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do 

veículo cometido a infração: 
 

I. sobre faixa de trânsito temporária ou 

permanentemente destinada a pedestres. 

II. com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com 

grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. 

III. quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados 

especiais com o transporte de passageiros ou de carga. 

IV. utilizando veículo em que tenham sido adulterados 

equipamentos ou características que afetem a sua 

segurança ou o seu funcionamento de acordo com os 

limites de velocidade prescritos nas especificações do 

fabricante. 
 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 
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34) “qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista 

pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas 

viárias longitudinais, que tenham uma largura 

suficiente para permitir a circulação de veículos 

automotores”. 

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

(A) Gesto de condutores. 

(B) Faixas de domínio. 

(C) Faixas de trânsito. 

(D) Intersecção. 

 

35) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um crime 

de trânsito. 

 

(A) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou 

veículos, água ou detritos. 

(B) Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo 

automotor a pessoa não habilitada, com habilitação 

cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, 

a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou 

por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-

lo com segurança. 

(C) Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, 

de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo 

fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar 

auxílio da autoridade pública. 

(D) Participar, na direção de veículo automotor, em via 

pública, de corrida, disputa ou competição 

automobilística ou ainda de exibição ou demonstração 

de perícia em manobra de veículo automotor, não 

autorizada pela autoridade competente, gerando 

situação de risco à incolumidade pública ou privada 

 

36) De acordo com o art. 180 do Código de Trânsito 

Brasileiro, ter seu veículo imobilizado na via por falta 

de combustível é uma infração de trânsito: 

 

(A) grave. 

(B) média. 

(C) gravíssima. 

(D) leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37) A categoria D de motorista é utilizada por: 

 

(A) condutor de veículo motorizado, não abrangido pela 

categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três mil 

e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a 

oito lugares, excluído o do motorista. 

(B) condutor de veículo motorizado utilizado em 

transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três 

mil e quinhentos quilogramas. 

(C) condutor de veículo motorizado utilizado no 

transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito 

lugares, excluído o do motorista. 

(D) condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, 

com ou sem carro lateral. 

 

38) Acerca das normas gerais de circulação e conduta no 

trânsito, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade 

da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as 

condições operacionais de trânsito e da via. 

(B) O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias 

com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos 

em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas 

passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas 

travessias de pedestres, exceto quando houver 

sinalização permitindo a ultrapassagem. 

(C) Nas vias providas de acostamento, a conversão à 

esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos 

locais apropriados e, onde estes não existirem, o 

condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, 

para cruzar a pista com segurança. 

(D) Ainda que a indicação luminosa do semáforo lhe seja 

favorável, o 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. 
 

39) Os passageiros de motocicletas, motonetas e 

ciclomotores só poderão ser transportados: 
 

I. em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento 

suplementar atrás do condutor. 

II. utilizando capacete de segurança. 

III. usando vestuário de proteção, de acordo com as 

especificações do CONTRAN. 
 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) III 

(D) I 
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40) Operação de carga e descarga é: 

 

(A) o monitoramento técnico baseado nos conceitos de 

Engenharia de Tráfego, das condições de fluidez, de 

estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as 

interferências tais como veículos quebrados, 

acidentados, estacionados irregularmente 

atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos 

e informações aos pedestres e condutores. 

(B) a imobilização do veículo, pelo tempo estritamente 

necessário ao carregamento ou descarregamento de 

animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou 

entidade executivo de trânsito competente com 

circunscrição sobre a via. 

(C) a obra de arte destinada à transposição de vias, em 

desnível aéreo, e ao uso de pedestres. 

(D) parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último 

caso, separada por pintura ou elemento físico 

separador, livre de interferências, destinada à 

circulação exclusiva de pedestres e, 

excepcionalmente, de ciclistas. 

 


