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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

PROVA DE MOTORISTA HAB. “B” 
 

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- 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. 

03- 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.  

04- 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. 

05. 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. 

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. 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.joaquimpires2019@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI 

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

 

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

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

 
Árvores fazem fotossíntese, consumindo gás carbônico e liberando oxigênio – o gás que respiramos para viver. A 1 

floresta exuberante da Amazônia nos faz pensar, então, que está ali uma grande fonte de ar limpo. Só que as árvores respiram 2 

e consomem quase tanto oxigênio quanto produzem. A maior parte do ar que entra em nossos pulmões vem, na verdade, das 3 

algas marinhas, que fazem processos químicos para reverter gás carbônico em oxigênio. Por isso, os oceanos são um dos 4 

primeiros ecossistemas afetados pelas mudanças climáticas. Muito gás carbônico no ar altera a capacidade de absorção das 5 

algas e torna os oceanos mais ácidos. Isso afeta a biodiversidade marina. Como desmatar árvores da Amazônia aumenta a 6 

concentração de CO2 na atmosfera, afeta também a qualidade dos mares. Tudo está conectado. 7 

Derrubar árvores preciosas para vender sua madeira é uma das etapas do sistema de desmatamento da Amazônia, mas 8 

o que acontece em seguida é pior: a floresta é queimada e vira carvão. Isso libera grandes quantidades de gás carbônico na 9 

atmosfera e destrói de tal forma a floresta, que ela não consegue se recuperar naturalmente. 10 

Se um madeireiro entrar na floresta e retirar tudo que tiver valor comercial, ainda restará uma boa cobertura florestal 11 

ali, capaz de se regenerar com o tempo. O problema da busca pela madeira é estar associada às pastagens. Para abrir novas 12 

frentes de ocupação para o gado, o desmatador retira da floresta as árvores com maior apelo comercial, como jatobás e mogno. 13 

Depois, queima o terreno que sobrou, vende o carvão e planta capim para o gado comer. E a pecuária sim é a maior vilã do 14 

desmatamento atualmente, porque impulsiona novas ocupações. É responsável por 59% dos desmates. 15 

[...] 16 

Desde o pico de derrubadas da Amazônia em 2004, quando 27 mil quilômetros quadrados foram devastados, o governo 17 

brasileiro se esforça para contê-las. Isso funcionou bem por muitos anos com base na estratégia chamada de comando e 18 

controle: monitorar o desmatamento por satélite, fiscalizar a derrubada de árvores e punir os responsáveis. Dez anos mais tarde, 19 

o desmatamento tinha caído para 5 mil quilômetros quadrados. 20 

[...] 21 

Enquanto holofotes destacam crimes ambientais na Amazônia, há muita devastação acontecendo no bioma vizinho 22 

sem que haja tanto alarde. Entre 2011 e 2012, o desmatamento do Cerrado chegou a superar o da Amazônia e as taxas não 23 

param de crescer. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, se espalha por oito estados e desempenha um papel crucial 24 

para os recursos hídricos. É nele que nascem vários rios importantes para o país e onde está a maior parte da agricultura 25 

nacional. Apesar disso, está desprotegido. Há poucas unidades de conservação e a legislação é muito mais permissiva do que 26 

na Amazônia, permitindo muito mais desmatamentos mesmo dentro da legalidade. 27 

[...] 28 

Uma parte das terras da Amazônia foi destinada à reforma agrária e recebeu brasileiros com a esperança de ali melhorar 29 

de vida e sair da pobreza. A esperança foi em vão. Os assentamentos foram organizados sem preocupação ambiental e as 30 

famílias foram enviadas para a floresta sem orientação de como produzir e se sustentar por ali. Muitos assentamentos não têm 31 
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escolas, estradas e postos de saúde. As famílias vivem abandonadas na mata e não recebem crédito do governo para investir 32 

no plantio. 33 

Não é uma regra, mas a opção para muitos é o desmatamento. Eles vendem as árvores que valem dinheiro e depois o 34 

carvão, fruto da queima da floresta. Sem árvores e sem solo bom, esses colonos continuam na pobreza. Só quem ganha dinheiro 35 

é o madeireiro e o carvoeiro. Muitos colonos acabam recorrendo à ajuda do governo, como o Bolsa Família, ao invés de 36 

desenvolver sistemas de produção que aproveitem os recursos da floresta. 37 

A ideia de que levar desenvolvimento para uma região significa acabar com a natureza e instalar em seu lugar uma 38 

cidade é ultrapassada. A região amazônica é rica em recursos florestais e biodiversidade que podem render ganhos econômicos 39 

aliados à preservação ambientais, ou ainda, ser um bom local para exploração do turismo ecológico. A vocação da Amazônia 40 

é justamente oferecer esses bens que não estão nas cidades. Já existem experiências que comprovam isso, como a produção de 41 

açaí, de essências e até o reflorestamento. As plantações de árvores em áreas desmatadas criam uma alternativa para produzir 42 

madeira e carvão e reduzem a pressão sobre a floresta nativa.  43 

Os verdadeiros povos da floresta vivem em países ricos e desenvolvidos. Convivem razoavelmente bem com seus 44 

recursos naturais. Aprenderam há tempos a valorizar suas florestas. 45 

 

THAÍS HERRERO – FONTE: https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/amazonia/noticia/2015/09/8-

verdades-inconvenientes-sobre-amazonia.html 
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01) No texto, o autor 

 

(A) Deixa subtendido que o destino da região amazônica 

depende muito da ação de seus habitantes do que 

propriamente das medidas advindas das ações do 

governo. 

(B) Mostra a região amazônica como a mais poluída do 

Brasil, em virtude de a produção de riqueza ocorrer, 

em toda a sua extensão, sem a menor preocupação com 

a destruição florestal. 

(C) Defende investimentos de energia limpa como forma 

de contribuir não só para o desenvolvimento 

sustentável da região, mas também para a manutenção 

do título que possui a Floresta Amazônica. 

(D) Mostra que a atividade agropecuária representa uma 

ameaça maior à Floresta do que as atividades 

madeireiras. 

 

02) Argumentando-se com o texto é correto afirmar 

 

(A) a ideia de que a Floresta Amazônica produz a maior 

quantidade de gás oxigênio presente na atmosfera é 

verdadeira. 

(B) É verdade que a vegetação da Floresta Amazônica 

realiza fotossíntese e produz o gás oxigênio o para o 

processo de respiração, entretanto a maior parte do 

oxigênio, que é liberado na atmosfera, também é 

consumida pela vegetação. 

(C) As estimativas variam, mas todas indicam que a 

parcela de oxigênio excedente fornecida pela 

Amazônia para o mundo é maior que dos outros 

organismos marítimos. 

(D) Quanto mais o desmatamento avança, mais as chuvas 

tendem a se concentrar, eliminando qualquer  risco ao 

equilíbrio da floresta. 

 

03) Está presente no texto uma 

 

(A) Exposição de fatos. 

(B) Informação publicitária. 

(C) Narrativa. 

(D) Descrição de ambientes. 

 

04) Exerce a mesma função sintática de “do bioma” (L.24) 

a expressão transcrita em  
 

(A) “da Amazônia” (L.8). 

(B) “do desmatamento” (L.14/15). 

(C) “da floresta” (L.35). 

(D) “de produção” (L.37). 

05) Há predicado verbal em 

 

(A) “a floresta é queimada” (L.9). 

(B) “a pecuária sim é a maior vilã do desmatamento” 

(L.14/15). 

(C) “as famílias foram enviadas para a floresta sem 

orientação” (L.30/31). 

(D) “A região amazônica é rica em recursos florestais” 

(L.39). 

 

06) Exerce função predicativa o termo 

 

(A) “carvão” (L.9). 

(B) “grandes” (L.9). 

(C) “florestal” (L.11). 

(D) “ambientais” (L.22). 

 

07) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente, 

em  

 

(A) “bioma” (L.22) e “vizinho” (L.22). 

(B) “biodiversidade” (L.39) e “estradas” (L.32). 

(C) “países” (L.44) e “esses” (L.41). 

(D) “vivem” (L.32) e “tempos” (L.45). 

 

08) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico 

que aparece nesse texto está devidamente explicado é 

a  

 

(A) Na palavra “liberando“ (L.1), o grupo de letras “-nd” 

forma um encontro consonantal. 

(B) “nos”, em “A floresta exuberante da Amazônia nos faz 

pensar” (L.1/2) desempenha função sintática de 

sujeito. 

(C) O verbo haver, em “há tempos” (L.45) está usado em 

sua forma impessoal e, nesse caso, só admite a sua 

substituição por fazer, ficando descartada, assim, sua 

relação semântica com o verbo  existir. 

(D) Os vocábulos “só” (L.2) e “só” (L.35) são iguais do 

ponto de vista morfológico. 
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09) Entre as ideias que compõem o texto, existe uma 

relação de CAUSA e CONSEQUÊNCIA no 

fragmento transcrito em 

 

(A) “Árvores fazem fotossíntese, consumindo gás 

carbônico e liberando oxigênio” (L.1). 

(B) “O problema da busca pela madeira é estar associada 

às pastagens.” (L.12). 

(C) “Não é uma regra, mas a opção para muitos é o 

desmatamento.”  (L.34). 

(D) “...destrói de tal forma a floresta, que ela não consegue 

se recuperar naturalmente” (L.10). 

 

10) No contexto, expressa uma concessão o termo 

transcrito em 

 

(A) “Se” (L.11) 

(B) “Desde” (L.17). 

(C) “apesar” (L.26). 

(D) “ainda” (L.40). 

 

11) Há equivalência entre o termo transcrito e a ideia que 

ele expressa em  

 

(A) “quase” (L.3) – aproximação. 

(B) “Enquanto” (L.22) - concessão. 

(C) “ou” (L.40) – exclusão. 

(D) Até” (L.42) – limite. 

 

12) O texto permite considerar correta a alternativa 

 

(A) A forma verbal “existem” (L.41) expressa uma ação 

atribuída a um ser indeterminado. 

(B) O termo “cobertura” (L.11) é núcleo do objeto direto 

do verbo “restará” (L.11). 

(C) A expressão “Por isso” (L.4) expressa modo. 

(D) “de se regenerar com o tempo” (L.12) é complemento 

nominal na forma de oração. 

 

13) Quanto à sílaba tônica, do ponto de vista formal da 

língua portuguesa, as palavras “ideia” (L.38), 

“destrói” (L.10) e “Amazônia” (L.17) são, 

respectivamente, 

 

(A) Proparoxítona, oxítona e paroxítona. 

(B) Proparoxítona, paroxítona e paroxítona. 

(C) paroxítona, oxítona e paroxítona. 

(D) Oxítona, proparoxítona e paroxítona. 

 

14) A base primitiva de formação das palavras 

“desmatador” (L.13) e “pobreza” (L.35), são, 

respectivamente,    

 

(A) Substantivo e verbo. 

(B) substantivo e adjetivo. 

(C) Adjetivo e substantivo. 

(D) verbo e adjetivo. 

 

15) A forma verbal composta “tinha caído” (L.20)  tem 

como correspondente modo-temporal a forma simples 

da alternativa 

 

(A) caíra 

(B) caiu 

(C) caísse 

(D) cairá 
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16) Sobre sistema de numeração marque a alternativa 

incorreta: 

 

(A) São exemplos de sistema de numeração o sistema 

decimal e o sistema binário. 

(B) O sistema de numeração decimal é um sistema 

posicional. 

(C) O sistema de numeração binário é de base 20. 

(D) O sistema de numeração decimal é de base 10. 

 

17) Em uma gaveta tem 4 camisas amarelas, 8 camisas 

brancas e 6 camisas pretas. Foram colocadas mais 3 

camisas amarelas e retiradas 5 sem observar as cores 

que foram retiradas. Após essas alterações é possível 

que na gaveta tenha ficado: 

 

(A) 4 camisas amarelas, 5 camisas brancas e 5 camisas 

pretas. 

(B) 6 camisas amarelas, 6 camisas brancas e 4 camisas 

pretas. 

(C) 7 camisas amarelas, 8 camisas brancas e 6 camisas 

pretas. 

(D) 5 camisas amarelas, 4 camisas brancas e 6 camisas 

pretas. 

 

18) São necessários 56 litros de combustível para encher o 

tanque de determinado tipo de veículo. Sabendo que o 

preço do litro de combustível é R$ 4,50, quanto será 

gasto para encher os tanques de 4 veículos desse 

mesmo tipo? 

 

(A) R$ 1.008,00 

(B) R$ 950,00 

(C) R$ 756,00 

(D) R$ 252,00 

 

19) Duas turmas da 8 serie irão participar de uma gincana, 

sabendo que a turma do 8A possui 18 alunos e que a 

turma do 8B possui 24 alunos e que cada grupo deverá 

ter a mesma quantidade de alunos, quantos alunos terá 

em cada grupo? 

 

(A) 4 

(B) 5 

(C) 6 

(D) 7 

 

 
 

20) Sabendo que um carro percorre 20 km em 18 minutos 

em quantos minutos ele irá percorrer 70 km? 

 

(A) 360 

(B) 36 

(C) 45 

(D) 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                      QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com o anexo I do Código de Trânsito 

Brasileiro, o veículo automotor destinado ao 

transporte simultâneo de carga e passageiro é 

denominado de: 

 

(A) veículo de carga. 

(B) veículo de frota. 

(C) veículo misto. 

(D) veículo de passageiros. 

 

22) São objetivos básicos do Sistema Nacional de 

Trânsito: 

 

I. estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de 

informações entre os seus diversos órgãos e entidades, 

a fim de dificultar o processo decisório e a integração 

do sistema. 

II. estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 

com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa 

ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu 

cumprimento. 

III. fixar, mediante normas e procedimentos, a 

padronização de critérios técnicos, financeiros e 

administrativos para a execução das atividades de 

trânsito. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) II 

(B) II e III 

(C) I 

(D) I, II e III 

 

23) Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os 

seguintes órgãos e entidades, SALVO: 

 

(A) os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

(B) a Polícia Rodoviária Federal. 

(C) os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

(D) o Corpo de Bombeiros Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) Segundo o art. 12 do Código de Trânsito Brasileiro, 

compete ao CONTRAN: 

 

I. julgar os recursos interpostos pelos infratores. 

II. estabelecer e normatizar os procedimentos para a 

aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o 

repasse dos valores arrecadados.     

III. dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de 

trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito 

Federal. 

IV. normatizar o processo de formação do candidato à 

obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, 

estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, 

carga horária, avaliações, exames, execução e 

fiscalização. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 1 

(B) 3 

(C) 2 

(D) 4 

 

25) A via de trânsito destinada a coletar e distribuir o 

trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das 

vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o 

trânsito dentro das regiões da cidade, é denominada 

de: 

 

(A) via arterial. 

(B) via coletora. 

(C) via perpendicular. 

(D) via rural. 

 

26) 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 20% (vinte por cento) 

até 50% (cinquenta por cento), é uma infração de 

trânsito: 

 

(A) gravíssima. 

(B) leve. 

(C) grave. 

(D) média. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                       QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) De acordo com o art. 226 do Código de Trânsito 

Brasileiro, deixar de retirar todo e qualquer objeto que 

tenha sido utilizado para sinalização temporária da via 

é uma infração de trânsito: 

 

(A) média. 

(B) grave. 

(C) leve. 

(D) gravíssima. 

 

28) Usar no veículo equipamento com som em volume ou 

frequência que não sejam autorizados pelo 

CONTRAN é uma infração de trânsito que tem como 

medida administrativa: 

 

(A) multa. 

(B) a retenção do veículo para regularização. 

(C) multa (três vezes). 

(D) apreensão do veículo. 

 

29) Assinale a única alternativa que NÃO apresenta uma 

infração de trânsito gravíssima. 

 

(A) Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre 

circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto 

no leito da via terrestre como na calçada, ou 

obstaculizar a via indevidamente. 

(B) Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor 

transportando passageiro sem o capacete de segurança, 

na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do 

assento suplementar colocado atrás do condutor ou em 

carro lateral. 

(C) Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição, 

quando o veículo estiver parado, para fins de 

embarque ou desembarque de passageiros e carga ou 

descarga de mercadorias. 

(D) Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto 

quando deva fazer sinais regulamentares de braço, 

mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos 

e acessórios do veículo. 

 

30) A luz indicadora de direção (pisca-pisca) é o/a : 

 

(A) luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários 

da via que o condutor tem o propósito de mudar de 

direção para a direita ou para a esquerda. 

(B) facho de luz do veículo destinado a iluminar a via até 

uma grande distância do veículo. 

(C) luz do veículo destinada a indicar a presença e a 

largura do veículo. 

(D) luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e 

advertir aos demais usuários da via que o veículo está 

efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de 

marcha à ré. 

 

31) O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes 

determinações, SALVO: 

 

(A) o condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos 

túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. 

(B) o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 

posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou 

cerração. 

(C) o condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição 

quando o veículo estiver parado para fins de embarque 

ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de 

mercadorias. 

(D) a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por 

curto período de tempo, com o objetivo de advertir 

outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar 

a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente. 

 

32) É INCORRETO afirmar sobre as normas gerais de 

circulação e conduta no trânsito. 

 

(A) O uso de faixas laterais de domínio e das áreas 

adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às 

condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo 

órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. 

(B) Quando proibido o estacionamento na via, a parada 

deverá restringir-se ao tempo indispensável para 

embarque ou desembarque de passageiros, desde que 

não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a 

locomoção de pedestres. 

(C) Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o 

condutor do veículo deve demonstrar prudência 

especial, transitando em velocidade moderada, de 

forma que possa deter seu veículo com segurança para 

dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o 

direito de preferência. 

(D) Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo 

órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será 

proibida a circulação de bicicletas nos passeios. 
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33) Onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima para automóveis nas rodovias de 

pista simples será de: 
 

(A) 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora). 

(B) 100 km/h (cem quilômetros por hora). 

(C) 120 km/h (cento e vinte quilômetros por hora). 

(D) 90 km/h (noventa quilômetros por hora). 
 

34) Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar 

constantemente as condições físicas da via, do veículo 

e da carga, as condições meteorológicas e a 

intensidade do trânsito, obedecendo aos limites 

máximos de velocidade estabelecidos para a via, além 

de: 
 

(A) não obstruir a marcha normal dos demais veículos em 

circulação sem causa justificada, transitando a uma 

velocidade anormalmente reduzida. 

(B) sempre que quiser diminuir a velocidade de seu 

veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo 

sem risco nem inconvenientes para os outros 

condutores, a não ser que haja perigo iminente. 

(C) indicar, de forma clara, com a antecedência necessária 

e a sinalização devida, a manobra de redução de 

velocidade. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

35) Segundo o anexo I do Código de Trânsito Brasileiro, 

o dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na 

sinalização de vias e veículos (olho-de-gato) é 

denominado de: 
 

(A) ciclo. 

(B) caminhonete. 

(C) manobra. 

(D) catadióptrico. 

 

36) É INCORRETO afirmar sobre os primeiros socorros 

no trânsito. 

 

(A) Primeiros socorros no trânsito são uma sequência de 

ações com o objetivo de estabilizar a vítima até a 

chegada do suporte à vida especializado, oferecido por 

equipes médicas. 

(B) A sinalização do local do acidente de trânsito somente 

pode ser feita através do triângulo. 

(C) O local do acidente deve ficar o mais preservado 

possível, evitando aglomeração de pessoas, falatório 

e situações estressantes.  

(D) O atendimento de primeiros socorros pode evitar que 

as consequências do acidente sejam ampliadas. 

37) Em um atendimento de primeiros socorros, o 

socorrista deve, EXCETO: 
 

(A) manter a calma. 

(B) verificar a situação das vítimas. 

(C) solicitar ajuda da equipe médica competente. 

(D) realizar procedimentos na vítima mesmo sem ter 

conhecimento das técnicas de primeiros socorros. 
 

38) De acordo com o art. 68, §3° do Código de Trânsito 

Brasileiro, nas _______________, 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. 
 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna 

acima. 

(A) vias de trânsito rápido. 

(B) vias coletoras. 

(C) vias rurais. 

(D) vias arteriais. 
 

39) Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá 

estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B 

e não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, 

durante os últimos: 
 

(A) doze meses. 

(B) dois anos. 

(C) seis meses. 

(D) três meses. 
 

40) A Imprudência  
 

(A) significa descuido, falta de atenção. A pessoa 

imprudente é aquela que não toma devidos cuidados 

por preguiça ou relaxamento. Um exemplo simples é a 

pessoa perceber que o carro está dando alguns sinais 

diferentes como um barulho estranho e passar como 

despercebido sem levar para fazer uma revisão. 

(B) é a falta de cuidado, é tomar uma atitude sem pensar 

antes. São exemplos de imprudência no trânsito: 

dirigir em alta velocidade, beber e depois dirigir. 

(C) é a falta de conhecimento ou experiência, falta de 

habilidade. Alguns exemplos de imprudência são: não 

saber o que fazer quando o carro está aquaplanando, 

dirigir sem conhecer o veículo, entre outros. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 


