PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS – PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
EDITAL 001/2018

CARGO 133

Data e Horário da Prova

MOTORISTA

Domingo, 02/09/2018, às 14h

INSTRUÇÕES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablete eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Concurso da Prefeitura Municipal de Altos – PI
Crescer Consultorias
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 20

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO:
Sonho de vida melhor acaba nas palafitas
1

A história é a mesma para a maioria dos habitantes da Invasão de Novos Alagados, situada no

2

Subúrbio Ferroviário de Salvador: vieram do interior da Bahia em busca de oportunidades de emprego e

3

melhores condições de vida. O cenário é formado por inúmeras palafitas construídas sobre o manguezal

4

do Estuário do Rio do Cobre e precários barrancos assentados sobre áreas aterradas com entulho e lixo.

5

Os seus cerca de 14 mil habitantes, segundo dados da Companhia de Desenvolvimento da Região

6

Metropolitana (Conder), são na maioria biscateiros, marisqueiros, pescadores, feirantes, empregadas

7

domésticas, lavadeiras. A favela ficou conhecida como Novos Alagados, pois as características das suas

8

habitações - palafitas sobre mangues - são bastante semelhantes às da antiga invasão dos Alagados, que

9

se tornou um símbolo da miséria e da gravidade do problema habitacional no País.

10

A insalubridade e a pobreza absoluta também são uma herança do nome de origem. Novos

11

Alagados, para onde migraram muitos dos antigos moradores dos Alagados, é hoje considerada uma das

12

áreas de maior pobreza de Salvador: a renda familiar média, para 35% dos moradores, é inferior a um

13

salário mínimo, conforme expõe o Cadastro Socioeconômico Novos Alagados (AVSI/Conder).
Jornal A Tarde de Salvador.
01)

Sobre o texto, NÃO se pode depreender que
o título

(A)

está intimamente relacionado com o texto,
remetendo o leitor para as condições
precárias de vida da comunidade de que trata
a reportagem.
(B) revela um tom pessimista, compatível com o
da matéria apresentada, e também um caráter
de desesperança.
(C) desperta a atenção dos leitores para uma
situação social degradante.
(D) destaca a postura paternalista do redator, que
mostra a dificuldade de realização de um
sonho banal por parte das pessoas mais
simples.

CARGO: 133 - MOTORISTA

02)

Apenas uma alternativa sintetiza as ideias
contidas nos parágrafos do texto. Marque-a.

(A)

História do surgimento do Subúrbio
Ferroviário de Salvador.
(B) Causas do problema habitacional na capital
da Bahia.
(C) Situação socioeconômica do local em foco.
(D) Defesa de uma postura política visando a
melhores condições de vida do lugar.

Página 3 / 13

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
03)

Sobre os elementos linguísticos do texto, é
correto o que se afirma em:

(A)

A descrição “14 mil” (L.5) é forma de grafia
ordinal de numeração.
(B) As vírgulas em “biscateiros, marisqueiros,
pescadores,
feirantes,
empregadas
domésticas, lavadeiras. ” (L.6/7) separam
termos que exercem a mesma função
sintática.
(C) O termo “antigos” (L.11) exerce função
sintática de predicativo.
(D) A expressão “conforme” (L.13) indica modo.

07)
(A)

“uma herança do nome de origem” (L.10).
(B) “o
Cadastro Socioeconômico Novos
Alagados (AVSI/Conder)” (L.13).
(C) “sobre o manguezal do Estuário do Rio do
Cobre” (L.3/4).
(D) “segundo
dados da Companhia de
Desenvolvimento da Região Metropolitana
(Conder)” (L.5/6).
08)

04)

“O cenário é formado por inúmeras palafitas...”
(L.3).
Sobre essa frase, é correto afirmar:
(A) “é formado” é uma forma verbal que se
apresenta na voz passiva e sua transposição
para a ativa implica a observância da
correlação modo-temporal para preservar o
sentido original do contexto.
(B) “cenário” é acentuado por ser proparoxítona
terminada em ditongo.
(C) “por inúmeras palafitas” é expressão que
completa o sentido da forma adjetiva
“formado”.
(D) “palafitas”
é adjetivo com função
predicativa.
05)

A forma verbal “ficou” (L.7) indica uma
ação:

(A)

hipotética.
(B) habitual.
(C) momentânea.
(D) concluída.
06)

(A)
(B)
(C)
(D)

Exerce a mesma função sintática que a
expressão “como Novos Alagados” (L.7) o
termo:
“história” (L.1).
“aterradas” (L.4).
“mesma” (L.1).
“melhores” (L.3).
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Exerce função de sujeito a expressão:

O termo “a um salário mínimo” (L. 12/13)
exerce a mesma função sintática que a
expressão:

(A)

“às da antiga invasão dos Alagados” (L.8).
(B) “dos habitantes” (L.1).
(C) “do interior da Bahia” (L.2).
(D) “no país” (L.9).
09)

Os termos “pobreza” (L.12) e “ moradores”
(L.11) têm como base na sua formação
primária

(A)

Um verbo adjetivo e um adjetivo.
(B) Um substantivo e um verbo.
(C) Um adjetivo e um substantivo.
(D) Um adjetivo e um verbo.
10)

Na oração “vieram do interior da Bahia.”
(L.2), o sujeito é:

(A)

Indeterminado.
(B) Oculto.
(C) Simples e composto.
(D) Simples e determinado.
11)

A alternativa em que está correta a afirmação
que se faz sobre o termo é a:

(A)

“sobre” (L.4) expressa noção de lugar com
valor de “abaixo de”.
(B) “também” (L.10) expressa o sentido de
inclusão.
(C) “segundo” (L.5) expressa noção de ordem.
(D) “bastante” (L.8) indica noção de quantidade.
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12)

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

(A)

“dos habitantes” (L.1).
(B) “do interior” (L.2)
(C) “bastante” (L.8).
(D) “Cadastro” (L.13).
13)

Identifique a proposição verdadeira:

16)

(A)

“familiar” (L.12).
(B) “Inferior” (L.12).
(C) “muitos” (L.11).
(D) “áreas” (L.12).
17)

(A)

A palavra “Subúrbio” (L.2) é acentuada pela
mesma razão da palavra “construídas” (L.3).
(B) Na palavra “também” (L.10), o encontro
“mb” constitui, quanto ao papel fonológico,
um encontro consonantal.
(C) Na palavra “história” (L.1), o encontro “hi”
constitui exemplo de dígrafo.
(D) Na palavra “herança” (L.10), o “-h”
representa uma consoante brasileira.
14)

Assinale a alternativa que apresenta,
respectivamente, um ditongo decrescente,
um hiato e um dígrafo, do ponto de vista da
gramática normativa.

(A)

“história” (L.1), “maior” (L.12), “melhores”
(L.3).
(B) “seus” (L.5), “média” (L.12), “semelhantes”
(L.8).
(C) “país” (L.9), “construídas” (L.3), “absoluta”
(L.10).
(D) “origem” (L.10), “maioria” (L.1), “símbolo”
(L.9).
15)

“O cenário é formado por inúmeras palafitas”
(L.3).
(B) “Os seus cerca de 14 mil habitantes (...) são
na maioria biscateiros” (L.5/6).
(C) “as características das suas habitações (...)
são bastante semelhantes” (L.7/8).
(D) “A insalubridade e a pobreza absoluta
também são uma herança do nome de
origem.” (L.10).
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As palavras “áreas” (L.12), “maior” (L.12) e
“média” (L.12) são, respetivamente:

(A)

proparoxítona, oxítona e paroxítona.
(B) paroxítona, oxítona e paroxítona.
(C) paroxítona, paroxítona e proparoxítona.
(D) paroxítona, oxítona e proparoxítona.
18)

Marque a alternativa cuja separação silábica
da palavra esteja CORRETA:

(A)

“ma-io-ria” (L.1).
(B) “se-mel-han-tes” (L.8).
(C) “fa-mi-liar” (L.12).
(D) “mai-or” (L.12).
19)

O termo “onde” (L.11) retoma

(A)

“Novos Alagados” (L.10/11).
(B) “nome de origem” (L.10).
(C) “uma herança” (L.10).
(D) “absoluta” (L.10).
20)

Possui predicado verbal a oração destacada
em:

(A)

Marque a alternativa que apresenta um
ditongo nasal.

Há correspondência modo-temporal entre a
forma verbal simples “tornou “ (L.9) e a
composta:

(A)

Tivesse tornado.
(B) Tinha tornado.
(C) Tem tornado.
(D) Teria tornado.
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MATEMÁTICA

(A)

1

QUESTÕES DE 21 A 25

(B)

1

(C)

1

(D)

1

25)

Em uma escola, foi fixado rodízio para a
limpeza de determinado setor. A escala
determina que o funcionário A trabalhe nesse
setor a cada 4 dias, o B a cada 6 dias e o C a
cada 8 dias. Se hoje eles trabalharam juntos
nesse setor, então depois de quantos dias
trabalharão juntos novamente?

21)

Dados os números 70 e 80, é correto afirmar
que o máximo divisor comum (MDC) entre
esses números:

(A)

Está compreendido entre 2 e 8.
(B) É múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo.
(C) É múltiplo de 4.
(D) Está compreendido entre 9 e 12.
22)

Laura demora 40 minutos para digitalizar um
processo. Em determinado dia, ela trabalhou
das 9 horas até as 17 horas, parando durante
2 horas para o almoço. Sabendo que, nesse
dia, ela se dedicou exclusivamente para as
digitalizações, quantos processos foram
digitalizados?

2

3

4

5

(A)

24.
(B) 32.
(C) 36.
(D) 48.

(A)

6.
(B) 8.
(C) 9.
(D) 12.
23)

Paulo tinha 12 bolas de gude e Carlos tinha 8.
Paulo deu algumas de suas bolas de gude para
Carlos. Após essa doação, é possível que
Paulo e Carlos fiquem, respectivamente, com
quantas bolas de gude?

(A)

14 e 6.
(B) 10 e 8.
(C) 12 e 10.
(D) 9 e 11.
24)

Uma frota possui 36 veículos dos quais 22
são movidos a gasolina, 12 a diesel e 2 a
etanol. A fração correspondente aos veículos
movidos a diesel é:

CARGO: 133 - MOTORISTA
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CONHECIMENTOS LOCAIS

29)

QUESTÕES DE 26 A 30
26)

A quem compete cumprir e fazer cumprir as
prescrições do Código de Posturas do
município de Altos?

(A)

Ao governo do Piauí e aos seus cidadãos.
(B) Ao prefeito do Piauí e aos seus cidadãos.
(C) Ao prefeito e aos servidores municipais.
(D) A Assembleia Legislativa e aos servidores
municipais.
27)

De acordo com o Estatuto do Servidor
Público Municipal do município de Altos, é
um requisito básico para investidura em
cargo público:

O provimento de cargo efetivo do pessoal do
magistério é acessível aos brasileiros ou
equiparados, atendidos os pré-requisitos de
qualificação e idade. Qual a idade mínima
exigida?

(A)

18 (dezoito) anos
(B) 21 (vinte e um) anos
(C) 30 (trinta) anos
(D) 35 (trinta e cinco) anos
30)

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado
para cargo de provimento efetivo no
município de Altos ficará sujeito a estágio
probatório de:

(A)

12 (doze meses)
(B) 36 (trinta e seis meses)
(C) 18 (dezoito meses)
(D) 24 (vinte e quatro meses)

(A)

O gozo dos direitos políticos.
(B) A nacionalidade brasileira ou estrangeira.
(C) Idade mínima de 21 anos.
(D) Aptidão profissional e relacional.
28)

No município de Altos, qual das propriedades
listadas abaixo é isenta do IPTU?

(A)

Propriedades localizadas na zona urbana de
Altos.
(B) Propriedades sobre imóveis sem edificações.
(C) Propriedades onde se instalem indústrias
produtivas que originem retorno fiscal para o
município de Altos.
(D) Propriedade de associações comunitárias,
desportivas, recreativas e de assistência
social, sem fins lucrativos.

CARGO: 133 - MOTORISTA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31)

Qual a definição de Passeio, segundo o
Código de Trânsito Brasileiro?

(A)

Parte da via, devidamente sinalizada e
protegida, destinada ao uso de pedestres
durante a travessia da mesma.
(B) 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.
(C) Parte da via, normalmente segregada e em
nível diferente, não destinada à circulação de
veículos, reservada ao trânsito de pedestres e,
quando possível, à implantação de mobiliário
urbano, sinalização, vegetação e outros fins.
(D) Vias ou conjunto de vias destinadas à
circulação prioritária de pedestres.
32)

Que nome o Código de Trânsito Brasileiro dá
à via caracterizada por interseções em nível,
geralmente controlada por semáforo, com
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias
secundárias e locais, possibilitando o trânsito
entre as regiões da cidade?

(A)

Via de Trânsito Rápido.
Via Coletora.
(C) Via Arterial.
(D) Via Local.

QUESTÕES DE 31 A 60
(A)

A Câmara Temática.
(B) A JARI - Junta Administrativa de Recursos
de Infrações.
(C) O DNIT – Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes.
(D) O DEER – Departamento de Edificações e
Estradas de Rodagem.
34)

Assinale a alternativa abaixo, em que a
competência atribuída ao órgão do Sistema
Nacional de Trânsito não está correta:

(A)

CONTRAN: estabelecer as diretrizes do
regimento das JARIS.
(B) CETRAN: implementar as medidas da
Política Nacional de Segurança e Educação
de Trânsito.
(C) JARI: encaminhar aos órgãos e entidades
executivos de trânsito e executivos
rodoviários informações sobre problemas
observados nas autuações e apontados em
recursos, e que se repitam sistematicamente.
(D) PRF: promover e participar de projetos e
programas de educação e segurança, de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
CONTRAN.
35)

(B)

Onde
não
existir
sinalização
regulamentadora, a velocidade máxima será
de:

(A)
33)

Qual órgão técnico vinculado ao CONTRAN
é integrado por especialistas e tem como
objetivo estudar e oferecer sugestões e
embasamento técnico sobre assuntos
específicos para decisões daquele colegiado?
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Nas rodovias de pista simples, 110km/h para
automóveis, camionetas e motocicletas.
(B) Nas estradas, 90km/h.
(C) Nas rodovias de pista dupla, 80km/h para
veículo que não sejam automóveis,
camionetas e motocicletas.
(D) Nas rodovias de pista simples, 100km/h para
automóveis, camionetas e motocicletas.
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36)

Em qual via urbana, onde não existir
sinalização regulamentadora, a velocidade
máxima será de 60km/h?

(D)

Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla,
a circulação de bicicletas, quando não houver
ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou
quando não for possível a utilização deles,
não deverá ocorrer nas bordas da pista de
rolamento.

39)

Assinale a alternativa que se refere as marcas
longitudinais de sinalização horizontal, linha
de divisão de fluxos opostos, representada
abaixo:

(A)

Nas Vias de Trânsito Rápido.
(B) Nas Vias Coletoras.
(C) Nas Estradas.
(D) Nas Vias Arteriais.
37)

Julgue se as afirmações abaixo sobre normas
gerais de circulação e conduta são
verdadeiras e, em seguida, assinale a
alternativa correta:

I.

Os veículos de menor porte serão sempre
responsáveis pela segurança dos maiores.
II. Os veículos mais lentos, quando em fila, não
devem ser coniventes e permitir que veículos
que os ultrapassem possam se intercalar na
fila.
III. Entende-se por deslocamento lateral a
transposição de faixas, somente movimentos
de conversão à direita.
(A)

Somente a afirmação II é verdadeira.
(B) As afirmações I, II e III não são verdadeiras.
(C) Somente as afirmações II e III são
verdadeiras.
(D) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
38)

Sobre o trânsito da bicicleta no trânsito, é
correto afirmar que:

(A)

Não é permitido a circulação de bicicletas no
passeio.
(B) O ciclista desmontado, empurrando a
bicicleta, não se equipara ao pedestre em
direitos e deveres.
(C) A autoridade de trânsito com circunscrição
sobre a via poderá autorizar a circulação de
bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos
veículos automotores, desde que dotado o
trecho com ciclofaixa.
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(A)

Ultrapassagem proibida para os dois
sentidos.
(B) Ultrapassagem proibida somente em um
sentido.
(C) Ultrapassagem permitida para os dois
sentidos.
(D) Ultrapassagem permitida somente em um
sentido.
40)

Que sinal sonoro de apito do agente de
trânsito indica parada obrigatória?

(A)

Um silvo breve.
(B) Dois silvos breves.
(C) Um silvo longo.
(D) Dois silvos longos.
41)

Nas afirmações abaixo, assinale (V), se
forem verdadeiras, e (F), se forem falsas. Em
seguida marque a alternativa correta:



) Todo cidadão ou entidade civil tem o direito
de solicitar, por escrito, aos órgãos ou
entidades do Sistema Nacional de Trânsito,
alterações nas normas do Código de Trânsito
Brasileiro.
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) A educação para o trânsito deve ser
promovida na pré-escola, nas escolas de 1º,
2º e, facultativo, nas escolas de 3º grau.
) Quando uma sinalização é insuficiente, não
é aplicada as sanções previstas no Código de
Trânsito Brasileiro, por inobservância à
sinalização.
) As campanhas de trânsito devem esclarecer
quais as atribuições dos órgãos e entidades
pertencentes ao Sistema Nacional de
Trânsito.

(A)

(F); (F); (V); (F).
(B) (V); (F); (F); (V).
(C) (F); (V); (F); (V).
(D) (V); (F); (V); (V).
42)

Que dispositivo de alerta representado abaixo
indica obstáculos com passagem só pela
direita?

43)

Sobre o processo de habilitação do condutor,
conforme o Código de Trânsito Brasileiro,
não é correto afirmar que:

(A)

A habilitação para conduzir veículo
automotor é um direito de todo cidadão
brasileiro, inclusive os analfabetos.
(B) A Categoria C habilita para a condução de
veículo motorizado utilizado em transporte
de carga, cujo peso bruto total exceda a três
mil e quinhentos quilogramas.
(C) Para habilitar-se na categoria D, o candidato
deverá ser maior de 21 anos.
(D) Para conduzir veículos de outra categoria, o
condutor
deverá
realizar
exames
complementares exigidos para habilitação na
categoria pretendida.
44)

Quanto ao Licenciamento de Veículo, o
Código Brasileiro de Trânsito diz:

(A)

A)

B)

No caso de transferência de residência ou
domicílio, não é válido, durante o exercício,
o licenciamento de origem.
(B) O primeiro licenciamento não pode ser feito
simultaneamente ao registro.
(C) Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá
comprovar sua aprovação nas inspeções de
segurança veicular e de controle de emissões
de gases poluentes e de ruído.
(D) É facultativo o porte do Certificado de
Licenciamento Anual.
45)

C)

O Seguro de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre
indeniza vítimas de acidentes de trânsito e
oferece coberturas para os seguintes danos,
exceto:

(A)

D)

CARGO: 133 - MOTORISTA

Morte.
(B) Invalidez Permanente.
(C) Invalidez Temporária.
(D) Reembolso de despesas médicas.
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46)

Das infrações abaixo, assinale aquela que é
considerada gravíssima:

(A)

Deixar o condutor ou passageiro de usar o
cinto de segurança.
(B) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança.
(C) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos
ou substância.
(D) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam
atravessando a via pública, ou os demais
veículos.
47)

Todas as infrações abaixo têm como
penalidade a multa multiplicada por 10,
exceto:

(A)

Forçar passagem entre veículos que,
transitando em sentidos opostos, estejam na
iminência de passar um pelo outro ao realizar
operação de ultrapassagem.
(B) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional
de Habilitação.
(C) Utilizar-se de veículo para demonstrar ou
exibir manobra perigosa, mediante arrancada
brusca, derrapagem ou frenagem com
deslizamento ou arrastamento de pneus.
(D) Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que
permita certificar influência de álcool ou
outra substância psicoativa.
48)

O recolhimento do documento de habilitação
ocorrerá quando:

(C)

O condutor ter seu veículo imobilizado na via
por falta de combustível.
(D) Deixar o condutor envolvido em acidente
com vítima de prestar ou providenciar
socorro à vítima, podendo fazê-lo.
49)

(A)

O agente for réu primário.
(B) O agente praticá-lo em faixa de pedestres ou
na calçada.
(C) O agente for reincidente.
(D) O agente deixar de prestar socorro,
independentemente quando possível fazê-lo
ou não, com ou sem risco pessoal, à vítima do
acidente.
50)

Previsão.
(B) Conhecimento.
(C) Decisão.
(D) Atenção.
51)

O que deve ser evitado quando o veículo
aquaplanar?

(A)

Frear bruscamente.
(B) Desacelerar suavemente.
(C) Segurar firme o volante.
(D) Manter o veículo em linha reta.
52)
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Que elemento da Direção Defensiva refere-se
à antecipação das situações de risco que
possam surgir durante a condução do meio de
transporte?

(A)

(A)

Deixar o condutor de prestar socorro à vítima
de acidente de trânsito quando solicitado pela
autoridade e seus agentes.
(B) Deixar o condutor, envolvido em acidente
sem vítima, de adotar providências para
remover o veículo do local, quando
necessária tal medida para assegurar a
segurança e a fluidez do trânsito.

No homicídio culposo, cometido na direção
de veículo automotor, a pena é aumentada de
1/3 (um terço) à metade, se:

Assinale a alternativa abaixo que exemplifica
uma imperícia:

(A)

Trafegar com velocidade inadequada para a
via.
(B) Avançar sinal vermelho.
(C) Não conseguir manter o veículo parado em
um aclive.
(D) Conduzir veículo que apresente equipamento
obrigatório inoperante.
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53)

Que tipo de colisão é considerado o pior, pois
as velocidades dos veículos se somam?




(A)

Colisão com o veículo da frente.
(B) Colisão com o veículo de trás.
(C) Colisão frontal.
(D) Colisão lateral.
54)

Distância de segmento é:

(A)

Aquela que se deve manter entre o seu
veículo e o que vai à frente, de forma que
você possa parar, mesmo em uma
emergência, sem colidir com a traseira do
outro.
(B) Aquela que o veículo percorre, desde o
momento que você vê a situação de perigo,
até o momento em que pisa o freio.
(C) Aquela que o veículo percorre depois de você
pisar o freio até o momento da parada total.
(D) Aquela que o veículo percorre desde o
momento em que você vê o perigo e decide
parar até a parada total do veículo, ficando a
uma distância segura do outro veículo,
pedestre ou qualquer objeto na via.
55)

São vantagens de um pneu assimétrico,
exceto:

(A)

Melhor resposta nas frenagens.
(B) Maior resistência ao rolamento.
(C) Ótimo desempenho em pistas secas e
molhadas.
(D) Boa aderência em curvas.



) Parar e pensar! Não fazer nada por instinto
ou por impulso.
) Manter a calma. Você precisa dela para
controlar a situação e agir.
) Avaliar a gravidade geral do acidente.

(A)

(1); (4); (5); (3); (6); (2).
(B) (3); (1); (6); (2); (5); (4).
(C) (4); (5); (3); (1); (2); (6).
(D) (2); (3); (5); (1); (6); (4).
57)

Nas
afirmações
abaixo
sobre
os
procedimentos de socorro a uma vítima de
trânsito, assinale áquela que não é verdadeira:

(A)

Retirar o capacete de um motociclista que se
acidenta é uma ação de alto risco.
(B) Nada deve ser dado para ingerir a uma vítima
de acidente.
(C) A movimentação de uma vítima só deve ser
realizada antes da chegada de uma equipe de
socorro, se houver perigos imediatos, como
incêndio.
(D) O torniquete deve ser realizado para estancar
hemorragias externas.
58)

O componente do sistema de arrefecimento
do motor descrito abaixo refere-se a:

“Componente fundamental para garantir que o
líquido esteja na faixa ideal de temperatura, tem a
função de controlar a vazão do líquido de
arrefecimento que sai do motor para o radiador.”
(A)

56)

Enumere os itens abaixo com a sequência
correta do roteiro a seguir para ficar calmo
após um acidente. Em seguida, assinale a
alternativa com a sequência correta:




) Respirar profundamente, algumas vezes.
) Ver se você sofreu ferimentos, caso seja um
dos envolvidos.
) Confortar os ocupantes do seu veículo.
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Bomba d’água.
(B) Válvula termostática.
(C) Radiador.
(D) Sensor de temperatura de arrefecimento.
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59)

Nos motores de combustão interna de quatro
tempos, em qual tempo o pistão desce, uma
das válvulas fica fechada e a outra aberta?

(A)

1º tempo.
(B) 2º tempo.
(C) 3º tempo.
(D) 4º tempo.
60)

Assinale a alternativa que
corretamente a lacuna abaixo:

preenche

É um elemento de proteção do sistema elétrico do
automóvel, que só permite passagem de corrente
elétrica até um valor preestabelecido. Quando a
corrente elétrica que vai para equipamentos e
acessórios sofre sobrecarga ou um curto-circuito,
________________ protege os equipamentos.
(A)

o relé.
(B) o alternador.
(C) o fusível.
(D) a bobina.
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