ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES ALMEIDA-MA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Motorista Categoria D
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

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, lápis,, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início
da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 12 de março de 2018 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
11 de março de 2018
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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

QUESTÕES DE 1 A 15

AS QUESTÃO DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Como afirmava o saudoso sociólogo Gey Espinheira, "acredita no acaso quem não conhece

2

os segredos do acaso". Portanto só existe planejamento com intencionalidade política. Planejamento

3

nada mais é do que preparar a ação, definindo e organizando anteriormente o que se quer e a forma

4

de como fazer. Os governos planejam para fazer frente às improvisações em contextos cada vez mais

5

complexos de situações conflituosas, exigindo métodos e procedimentos que facilitem o

6

conhecimento da realidade, permitindo a tomada de decisões com o menor risco possível.

7

Os diversos métodos de planejamento identificam várias concepções de conhecimento e poder

8

que os sustentam. A concepção tradicional pensa a realidade social como coisa inerte, tendo por trás

9

uma forte influência positivista numa compreensão funcionalista da sociedade. Esse era o método dos

10

coronéis, que se consideravam donos das virtudes e não dialogavam com o povo.

11

Outra concepção é a estratégica, que entende a realidade de maneira dinâmica, em permanente

12

conflito ou disputa, não existindo possibilidade de os oponentes conviverem no mesmo espaço. Há

13

ainda a visão participativa, em que o todo se compõe na interação das partes, tentando resgatar o

14

sentido político na construção coletiva do conhecimento sobre determinado contexto.

15

Na tentativa de fazer uma síntese das concepções anteriores, foi desenvolvida pelo professor

16

chileno Carlos Matus a noção de “planejamento estratégico situacional", que entende a realidade em

17

"permanente movimento, portanto, com conflitos e mudanças em um universo onde os diversos atores

18

sociais com as mais diversas leituras e intenções de ação constroem seus planos" coletivamente na

19

diferença. Essa concepção de planejamento tem como principal objetivo colocar a relação mais

20

adequada entre saber, decisão e ação. Isso significa que a democracia se faz na diferença.

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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01) Quando o enunciador afirma, no parágrafo final,

04) A alternativa em que o termo transcrito em negrito

“que a democracia se faz na diferença", evidencia

constitui

que a democracia

expressando uma ideia de tempo, é a

A) é uma conquista existencial do homem e independe

um

modificador

do

substantivo,

A) "situações conflituosas" (1. 5).
B) "realidade social" (1. 8).

de ideologias políticas.
B) se faz na inter-relação entre o saber e a prática, na

C) "permanente conflito" (1. 11/12).
D) “construção coletiva" (1. 14).

convivência com as diferenças humanas.
C) consiste em anular as diferenças e aceitar a liberdade
como o valor que define a igualdade social.
D) se estabelece quando o poder coletivo e o poder

05) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

individual são um só, independente de papéis sociais.
A) “o saudoso sociólogo Gey Espinheira” (L.1).
02) A alternativa CORRETA a respeito do texto é a

B) “do acaso” (L.2).
C) “da realidade” (L.6).

A) No

texto,

prevalece

uma

visão

pessoal

do

enunciador, defendendo um ponto de vista sobre
democracia incompatível com a ideologia de países

D) “seus planos” (L.18).
06) Exerce função predicativa o termo transcrito em

em desenvolvimento.
B) No segundo parágrafo, a relação de poder focada pelo

A) “donos das virtudes” (L.10).

enunciador prevê uma realidade em que o poder

B) “no mesmo espaço.” (L.12).

político deve ser exercido pelas camadas sociais

C) “sobre determinado contexto” (L.14).

menos favorecidas.

D) “adequada” (L.20).

C) No terceiro parágrafo, quando se fala em entender “a
realidade de maneira dinâmica", o enunciador
refere-se a um tipo de democracia que é praticada
por um governo populista.
D) No parágrafo final, por meio de um discurso

intencionalidade política” (L.2), é CORRETO
afirmar:

partilhado, o enunciador pensa a sociedade
democrática como aquela que sabe lidar com

A) O sujeito da oração é indeterminado.

diferenças e contradições internas, além de ser

C) O vocábulo “planejamento” é

aberta a novas ideias.

expressão transcrita está devidamente indicado é a
A) “intencionalidade

política"

B) A forma verbal “existe” não possui sujeito.
núcleo do objeto

direto.

03) A alternativa em que o sentido contextualizado da

(L.2)

-

objetivo

individualista.
B) “concepção tradicional" (L.8) - teoria conservadora.
C) “coisa inerte" (L.8) - algo desajustado.
D)

07) Sobre a oração “Portanto só existe planejamento com

“planejamento estratégico situacional” (L.16) projeto ineficaz para atingir determinado objetivo.

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

D) A forma verbal “existe” pode ser substituída pela
forma verbal “há”, porém o que era sujeito para
“existir” passa a ser objeto direto de “haver”.
08) É agente da ação verbal a expressão transcrita em
A) “com o povo” (L.10).
B) “pelo professor chileno Carlos Matus” (L.15/16).
C) “seus planos” (L.18).
D) “colocar a relação mais adequada” (L.19/20).

Página | 4

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES ALMEIDA-MA

09) O verbo é núcleo da informação em

14) A alternativa em que o termo transcrito constitui um
caracterizador do substantivo é:

A) “Planejamento nada mais é do...” (L.2/3).
B) “Esse era o método dos coronéis” (L.9/10).

A) “anteriormente” (L.3).

C) “Outra concepção é a estratégica” (L.11).

B) “complexos” (L.5)

D) “foi desenvolvida pelo professor chileno Carlos

C) “várias” (L.7).

Matus a noção de “planejamento estratégico

D) “Outra” (L.11).

situacional"” (L.15/16).
10) As palavras “contextos” (L.4), “democracia” (L.20) e

15) Assinale a alternativa que apresenta,
respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato

“estratégica” (L.11) são respectivamente:
A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona
B) Oxítona – paroxítona – paroxítona
C) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona
D) Oxítona – proparoxítona - paroxítona
11) Sobre o papel fonológico, é CORRETO afirmar;

e um dígrafo.
A) “saudoso” (L.1), “mais” (L.3), “possível” (L.6)
B) “sociedade” (L.9), “funcionalista” (L.9), “esse” (L.9)
C) “facilitem” (L.5), “democracia” (L.20), “permanente”
(L.11)
D)

“leituras” (L.18), “anteriores” (L.15), “contextos”
(L.4)

A) Na palavra “Há” (L.12), o encontro “-ha” constitui
exemplo de dígrafo.
B) Na palavra “concepção” (L.11), o último /o/ é vogal,
enquanto no vocábulo “portanto” (L.17), o encontro
“-nt” forma um encontro consonantal.
C) Na palavra “Há” (L.12), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
D) A palavra “possível” (L.6) recebe acento gráfico pela
razão de “política” (L.2).
12) A alternativa em que há correspondência entre o
termo transcrito e a ideia por ele expressa é:
A) “para” (L.4) - finalidade.
B) “com” (L.10) - proporção.
C) “como” (L.8) - conformidade.
D) “no mesmo espaço” (L.12) - tempo.
13) A forma verbal “facilitem” (L.5) indica uma ação:
A) habitual.
B) contínua.
C) concluída.
D) hipotética.
CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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MATEMÁTICA
16) Ana tem oito bonecas. Ana dá duas de suas bonecas
para sua irmã. Ela percebe que agora tem três
bonecas a menos que sua irmã. Quantas bonecas
tinha a irmã de Ana antes de ganhar as duas bonecas?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

QUESTÕES DE 16 A 20
20) Em uma escola são necessários 18 litros de polpa para
a merenda dos 150 alunos. Quantos litros de polpa
serão necessários se a quantidade de alunos
aumentar para 200?
A)
B)
C)
D)

20
22
24
26

17) Se um caminhão transporta 85 caixas. Quantos
caminhões desse mesmo porte seriam necessários
para transportar 1190 caixas?
A) 15
B) 14
C) 13
D) 12

18) Alice possui três coleções usadas. Ela verificou que a
primeira coleção está medindo 7 cm, a segunda
ultrapassa a terceira em 2 cm e a terceira é 1 cm
menor a primeira. Qual a soma do comprimento das
três coleções de Alice?
A) 21 cm
B) 20 cm
C) 19 cm
D) 18 cm

19) Em um frigorífico existem três freezers. A limpeza
do freezer A ocorre a cada 2 dias, a do freezer B a
cada 3 dias e a do freezer C a cada 4 dias. Se a limpeza
for realizada nos três freezers no dia 11 de março,
após quantos dias os freezers receberão a limpeza no
mesmo dia?
A) 6
B) 9
C) 10
D) 12

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) E o componente responsável por transmitir e
ampliar a energia resultante da expansão dos gases
após a combustão. Sobre qual peça do motor se trata
a afirmação anterior?
A) Válvula de admissão
B) Virabrequim
C) Válvula de compressão
D) Pistão
22) Qual é o dispositivo automático, que tem a função de
normalizar rapidamente a temperatura do motor e
permitir a sua estabilização ideal durante todo o
tempo de funcionamento, independentemente da
carga do motor ou de fatores externos?
A) O radiador

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Na lateral de um pneu, o condutor encontra um
conjunto de códigos alfanuméricos que o auxiliam a
identificar o pneu em si e a constatar se, de facto,
esse pneu é o mais adequado para o seu carro. Sobre
um pneu 175/70R13 é CORRETO afirmar que:
A) A altura desse pneu é de 175 milímetros e diâmetro
de 13 milímetros.
B) É um pneu de 175 milímetros de altura com
diâmetro de 13 polegadas.
C) Esse pneu é radial de 13 polegadas de diâmetro e
largura de 175 milímetros.
D) Trata-se de um pneu axial de 13 polegadas de
diâmetro e a largura de 175 milímetros.
25) Para obter a centelha de ignição no momento exato
em que deverá ocorrer a combustão da mistura ar mais
combustível, os motores de ciclo Otto dispõem de um
sistema de ignição composto por várias peças. No
quadro abaixo, relacione a coluna 1 com a coluna 2 no
que se refere à essas peças e em seguida assinale a
alternativa com a sequência CORRETA:

B) A Ventoinha
C) O sensor de temperatura
D) A válvula termostática
23) Como é denominado o sistema de lubrificação
tradicional descrito abaixo?
A bomba de óleo alimenta as cubas colocadas perto da
passagem de cada biela; estas são munidas de uma
colher (pescador) que apanha o óleo que passa pela
cuba; por inercia, o óleo penetra em seguida na biela e
lubrifica o moente. Os mancais são diretamente
alimentados por tubos que saem do coletor principal.
A) Pressão
B) Salpico
C) Projeção
D) Cárter seco

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

Coluna 1
( 1 ) Bateria
( 2 ) Chave de ignição
( 3 ) Bobina de ignição
( 4 ) Distribuidor
( 5 ) Vela de ignição
Coluna 2
( ) Interrompe ou nao a passagem da corrente elétrica para
a bobina.
( ) emite a centelha eletrica na cabeca do pistao no momento
da combustão.
( ) recebe a alta tensão da bobina e a distribui através do
motor para os cilindros
( ) Transforma energia química em energia elétrica e
armazena
a energia elétrica gerada pelo alternador.
( ) Possui um circuito primário e um secundaria que, a partir
de uma baixa tensão, geralmente 12 V, induz uma alta tensão,
da ordem de 20.000 V, que será distribuída para as velas de
ignição.
A)
B)
C)
D)

( 2 ); ( 5 ); ( 3 ); ( 1 ); ( 4 )
( 2 ); ( 5 ); ( 4 ); ( 1 ); ( 3 )
( 3 ); ( 2 ); ( 5 ); ( 4 ); ( 1 )
( 3 ); ( 5 ); ( 4 ); ( 2 ); ( 1 )
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26) A avaliação e exame do estado geral de um

29) Sobre o conceito e as características da Direção

acidentado de emergência clínica ou traumática é a

Defensiva assinale a afirmação que não é verdadeira:

segunda etapa básica na prestação dos primeiros
socorros. Ela deve ser realizada simultaneamente ou
imediatamente à "avaliação do acidente e proteção
do acidentado". Sendo assim qual a prioridade a ser
observada nessa avaliação e exame?

A) O Condutor defensivo é aquele que tem uma postura
pacífica, consciência pessoal e de coletividade, tem
humildade e autocrítica.
B) A direção defensiva é o modo de dirigir a fim de

A) Respiração

evitar acidentes, apesar das condições adversas e das

B) Hemorragia
C) Estado de consciência

ações incorretas de outros motoristas ou pedestres,

D) Temperatura do corpo

prevendo antecipadamente a possibilidade de
acidentes e agir instantaneamente para evitar que

27) Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de
vida. São reflexos ou indícios que permitem concluir
sobre o estado geral de uma pessoa. Sobre os sinais
vitais assinale a alternativa na qual a afirmação não
é verdadeira:

isso aconteça.
C) Dentro das diferentes técnicas de como conduzir
defensivamente existem várias precauções que se
deve tomar ao iniciar uma jornada, mesmo sem ter

A) O pulso radial pode ser sentido na parte da frente do

conhecimentos especializados de mecânica, para

punho. Usar as pontas de 2 a 3 dedos levemente

evitar envolver-se em situações de risco, realizando

sobre o pulso da pessoa do lado correspondente ao
polegar.
B) Apneia é a ausência dos movimentos respiratórios.
Equivale a parada respiratória.
a cabeça elevada; deve ser acalmada; reduzir a
ingestão de líquidos e sal e ficar sob observação
permanente até a chegada do médico.
se

verifica

a

temperatura

abusos com o veículo, sem atrasos de horário, sem
faltar com a cortesia devida, ou seja, sem envolver-

C) Uma pessoa com hipotensão deverá ser mantida com

D) Não

um trajeto sem cometer infrações de trânsito, sem

de

se em acidentes.
D) O Condutor defensivo é aquele que tem uma postura
passiva, consciência corporal e codependência.

vítimas

inconscientes, crianças depois de ingerirem líquidos
(frios ou quentes), após a extração dentária ou

30) Para efeito do Código de Trânsito Brasileiro, qual a
definição de ar alveolar?

inflamação na cavidade oral.
28) O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)
estabeleceu, através de Resolução e normativas
complementares, uma lista de equipamentos
obrigatórios que o veículo deve possuir. Nas
alternativas abaixo, os itens apresentados são
equipamentos obrigatórios externos, EXCETO?
A)
B)
C)
D)

Espelhos retrovisores elétricos
Chave de roda
Limpador de para-brisa
Roda sobressalente

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

A) Ar filtrado pelos catalisadores dos escapamentos dos
veículos.
B) Ar expirado pela boca de um indivíduo, originário
dos alvéolos pulmonares.
C) Ar injetado na mistura da combustão interna de
veículos automotores.
D) Ar lateral que se projeta sobre os veículos em vias
de trânsito rápido.
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31) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em
seguida assinale a alternativa CORRETA:
I.

De acordo com o CTB – Código de Trânsito
Brasileiro, bicicleta é um veículo de propulsão
humana, dotado de duas rodas, similar à motocicleta,
motoneta e ciclomotor.

II.

Acidentes evitáveis e inevitáveis são aqueles em que
os motoristas envolvidos não fizeram tudo o que
pôde ser feito para evitar que o acidente aconteça.

III.

Distância de Reação é aquela que o veículo percorre
depois de acionado o mecanismo de freio até parar.

33) Com respeito à força centrifuga e força centrípeta,
assinale a alternativa com a afirmação CORRETA:
A) A força centrípeta está diretamente ligada à
aceleração escalar do objeto, sendo um movimento
uniformemente variado, a aceleração é constante.
Essa força provoca variação do módulo da velocidade
e atuará deslocando o veículo em uma direção
retilínea.
B) Um observador no interior do carro, sobre uma
aceleração em relação à estrada, quando entra em
uma curva sente-se atirado para fora do carro, ou

A) As afirmações I, II e III são falsas.

seja, para fora da curva. Esta poderia ser considerada

B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.

a força centrípeta, que o atira para fora da trajetória

C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.

circular, porém a força centrifuga só é válida para o

D) As afirmações I, II e III são verdadeiras.

observador em movimento junto ao carro, ou seja,
um observador não-inercial. Já a força centrífuga

32) A imprudência consiste em:

joga o carro para dentro da curva.
C) Ao fazermos uma curva sentimos o efeito da força

A) Falta de cuidado ou de aplicação – É a omissão
voluntária de desinência ou cuidado, falta ou demora
no prevenir ou obstar um dano.
B) Significa inexperiente, não hábil – É a falta de
aptidão especial, habilidade, ou experiência ou de
previsão no exercício de determinada função,
profissão, arte ou ofício.

centrípeta, a força que nos joga para fora da curva e
exige certo esforço para não deixar o veículo sair da
trajetória.
D) A força centrífuga é o poder de inércia real que
empurra um peso para fora do movimento
curvilíneo quando o veículo estiver em uma
trajetória em curva. Esta força centrífuga aparece em

C) Origina da inexistência de fiscalização por parte do

todos os movimentos curvilíneos. Ao percorrer um

empregador sobre as atividades de seus empregados

trecho de rodovia em curva horizontal com certa

ou prepostos.

velocidade, um veículo fica sujeito à ação desta força,

D) Agir sem a precaução – É a atuação intempestiva e
irrefletida. Consiste em praticar uma ação sem as

que atua no sentido de dentro para fora da curva,
facilitando saídas de pista e capotagens.

necessárias precauções, isto é, agir com precipitação,
inconsideração ou inconstância.

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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34) Nas alternativas abaixo, assinale àquela que contém
os termos que completam o enunciado do quadro a

37) Nas afirmações abaixo sobre a Educação no Trânsito,
assinale àquela que NÃO é verdadeira:

seguir:
A) No tocante a educação para o trânsito, um dos
“Para acontecer a hidroplanagem dos pneus basta haver

maiores problemas ainda enfrentados é a falta de

uma combinação da velocidade do veículo, o tipo de
pista, _________________, profundidade da água na

capacitação técnica dos educadores na área e
trânsito, inclusive dos professores do nível básico,

pista e _______________e a falta de atenção do

além da não padronização dos processos e normas

motorista.”

educacionais.
B) Em várias partes do mundo o trinômio consciência,

A) da temperatura dos pneus; da umidade relativa do ar

consultorias de tráfego e punição, já comprovaram

B) dos frisos dos pneus; tempo de habilitação do

através de estatísticas que, quando trabalhados em

motorista

harmonia,

conjunto

e equilíbrio, é

possível

C) da calibragem dos pneus; dos frisos dos pneus

solucionar, diminuir e até acabar com problemas

D) do número de passageiros dentro do veículo; da

ligados ao trânsito.

temperatura dos pneus

C) A educação para o trânsito é um dos mais
importantes espaços do saneamento viário e visa

35) Todo condutor deverá, antes de efetuar uma
ultrapassagem, certificar-se de que?

instruir a população quanto à técnica da circulação
viária, as causas e consequências dos acidentes e
estimular a pesquisa sobre segurança e educação para

A) Que quem o precede na mesma faixa de trânsito haja
indicado o propósito de ultrapassar um terceiro.
B) Que nenhum condutor que venha atrás não haja
começado uma manobra para ultrapassá-lo.

o trânsito.
D) “A educação não é a solução, mas não há solução sem
a educação”, a educação não é para acabar com as
comodidades oferecidas pelos veículos e sim para
adequar o uso dessas “facilidades” de forma racional

C) Que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre

e conscientizada pela sua importância na nossa vida

numa extensão suficiente para que sua manobra não

de forma organizada e saudável, pois ele foi criado

ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em

para servir ao homem e não para destruí-lo.”

sentido contrário
D) Não se afastar do usuário ou usuários aos quais

atual, de que sua convivência com os veículos será

38) São consideradas crimes de trânsito e que podem
levar um motorista à prisão, EXCETO:

ultrapassa, mas que deixe livre uma distância lateral
de segurança.

A) Praticar homicídio culposo na direção de veículo
automotor.

36) As vias de trânsito onde velocidade máxima
permitida é de 60km/h, são chamadas de?

B) Afastar-se o condutor do veículo do local do
acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil
que lhe possa ser atribuída.

A) Via de Trânsito Rápido
B) Via Coletora
C) Via Arterial
D) Via Local

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

C) Transportar em veículo destinado a transporte de
passageiro, carga acima dos limites estabelecidos no
CTB.
D) Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor.
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39) Sobre o imposto DPVAT, podemos afirmar que:
A) O Seguro do Trânsito - Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), é
cobrado anualmente junto à primeira parcela ou cota
única do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA).
B) Reembolsa despesas com eventuais acidentes
ocorridos dentro do território nacional envolvendo
veículo automotor, observados os limites de valores.
C) Os proprietários de veículos automotores só
receberão o Certificado de Registro e Licenciamento
de veículos (CRLV) do ano corrente estando o
Seguro do Trânsito do ano atual e anterior quitados.
D) O recolhimento do DPVAT garante indenizações
em caso de morte e invalidez permanente, não
abrangendo o reembolso de despesas médicas e
hospitalares.
40) Nas alternativas abaixo assinale àquela onde a
sinalização de trânsito não foi identificada de
maneira CORRETA:

A)

- Dê a preferência

B)

- Estacionamento Regulamentado

C)

- Vire à esquerda

D)

- Sentido de circulação na
rotatória

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

Página | 11

