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▪ A prova terá duração de 3 (três) 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. 
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▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 
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▪ 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 2 (duas) 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; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A internet é fato. Boa para uns, nem tanto para outros, mas ela é um fato. Como tudo na vida, há vantagens e 1 
desvantagens na internet, existe um lado bom e um lado ruim. Conhecer as duas faces da internet é difícil pela sua dimensão, 2 
abstração e percepção que as pessoas têm dela. Neste texto apresento algumas sugestões para demonstrar suas vantagens e 3 
desvantagens. 4 

Poderíamos chamar simplesmente de democratização da educação. A educação é milenar, mas nunca foi muito 5 
democrática. A razão para isso, entre outras, poderia estar na dificuldade da comunicação do conhecimento. Por gerações o 6 
conhecimento era transferido de pai para filho e aqueles que tinham acesso a educação, limitava-se aos livros. 7 

A internet resolve isso. Está claro que vivemos a cultura do conhecimento. Governos e educadores precisam 8 
urgentemente tirar proveito da internet para construir um modelo educacional mais amplo. A quantidade de informações 9 
disponível é gigante, tanto em texto, áudio, vídeo e outros. 10 

Uma das grandes vantagens da internet é a conveniência. É rápido, fácil e está ali a poucos cliques. Posso em poucos 11 
minutos ir ao banco, fazer uma compra, pagar uma conta, emitir um documento, conversar com várias pessoas, pesquisar aquela 12 
receita, entre outras coisas. As pessoas compartilham nas redes sociais aquilo de que gostam, interagem com outras pessoas e 13 
cria um ambiente, ainda que virtual, de convivência saudável com uma quantidade de pessoas muito grande. 14 

De certa forma você aprende hoje se divertindo, navegando e explorando a internet. Sem uma pauta muito definida 15 
ou a necessidade de cumprir regras, fazer provas ou outro tipo de acompanhamento formal. É claro que isto poderá ter o seu 16 
lado ruim, se não for bem explorado. 17 

Acesso ao conhecimento, conveniência na obtenção de serviços, pesquisas, entre outras. Pela natureza gratuita da 18 
maioria dos conteúdos, a internet proporciona uma inclusão social e digital sem precedentes. Esta inclusão também coloca 19 
pessoas em contato com outras e de uma forma muito intuitiva as pessoas acabam aprendendo coisas novas o tempo todo. 20 

Sua avó usa a internet? Seus pais ou pessoas mais idosas próximas a você já acessam redes sociais e outros no 21 
celular? Até certo tempo isto não acontecia e o fato de termos pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais é um 22 
grande indicador que pelo menos neste assunto nós evoluímos e a internet é um grande meio democrático. 23 

Posso ir ao Louvre em Paris, pesquisar uma informação na Agência de Inteligência Americana, dar uma olhadinha 24 
nas ruas de Tóquio pelo Google Street View, ver os vídeos produzidos em Jerusalém, entre outros. Nunca tivemos esta liberdade 25 
e facilidade de locomoção pelo globo, embora virtual. 26 

Antigamente as grandes corporações, governos e os sistemas controlavam a comunicação, os negócios e boa parte 27 
da cultura. Mas a internet deu voz às pessoas e com uma conta em uma rede social, um blog ou um canal do Youtube, muitas 28 
pessoas desconhecidas estão fazendo valer suas ideias, realizando negócios, promovendo cultura e conhecimento e gerando 29 
renda para muitas pessoas. Ganhar dinheiro com a internet é uma das grandes oportunidades que pessoas comuns tem. Este 30 
blog é um belo exemplo. 31 

Mas nem tudo é vantagem na internet. Há um lado ruim que também precisa ser considerado. A privacidade é uma 32 
delas. Na internet muitas pessoas ficam expostas e com isto acabam sendo vítimas de golpes, roubos entre outros crimes. 33 
Muitos reclamam de falta de privacidade nas redes sociais, entre outros. São novos tempos e novas posturas precisam ser 34 
tomadas. 35 

Cuidado ao expor na internet: fotos, vídeos e informações pessoais como endereços, números de telefones, entre 36 
outros. Isto inclui as redes sociais. 37 

Muitos se escondem atrás de um suposto anonimato para cometer crimes e fraudes dos mais diversos tipos. Há muita 38 
ilegalidade, pequenas fraudes são cometidas a todo momento e ações como essas mostram um lado ruim da internet. Já vimos 39 
casos em que grandes sites foram alvos da justiça e até um bloqueio do serviço de mensagens Whatsapp em 2016. Tudo isso 40 
mostra que pessoas usam a internet para praticar crimes, proferir ofensas e outras atividades ilegais, usando a ideia do 41 
anonimato. 42 
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Outra desvantagem da internet é a abordagem muitas vezes superficiais dos assuntos apresentados. Isto não chega a 43 
ser um problema tão sério como os mostrados anteriormente, mas sempre deixa um buraco. É diferente a abordagem encontrada 44 
na web com a abordagem de um livro por exemplo. Este último tem começo, meio e fim. Na internet as vezes as coisas ficam 45 
no ar. 46 

Outro aspecto que precisa ser considerado é que a internet é também uma forma de entretenimento ao mesmo tempo 47 
em que ela é uma ferramenta de trabalho ou de estudos, por exemplo. Desta forma é muito fácil perder o foco do trabalho ou 48 
dos estudos com as inúmeras atrações que estão a um clique de distância. Manter o foco enquanto se usa a internet tem sido 49 
um grande desafio para muitas pessoas e infelizmente muitos não conseguem se concentrar naquilo que deveria. 50 

Para finalizar, a maior desvantagem da internet pode ser mesmo a dificuldade que muitos têm para conseguir acessá-51 
la. Ainda é muito caro e a qualidade deixa muito a desejar. Em algumas regiões é difícil conseguir conexão de banda larga e 52 
quando conseguem são caras e às vezes ruim. 53 

Acredito que as vantagens da internet superam suas desvantagens. O lado bom ainda é maior e com um pouco de 54 
cautela podemos extrair delas coisas edificantes para as nossas vidas. Ao usar a internet procure manter o foco naquilo que é 55 
interessante para você e tenha cuidado ao publicar informações pessoais e também ao fazer referência a outras pessoas. 56 

 

FONTE: https://www.luis.blog.br/vantagens-e-desvantagens-da-internet-o-lado-bom-e-ruim-da-web/ 

 

 
 

01) O texto destaca 

 

(A) a substituição dos meios de transportes convencionais 

após o advento da internet. 

(B) as transformações ocorridas no mundo inteiro em 

todos os campos da atuação humana com o surgimento 

da internet. 

(C) a evolução tecnológica através da internet como meio 

indispensável para a relação entre as pessoas. 

(D) os vários benefícios propiciados às pessoas pela 

internet, citando os relacionados com o 

desenvolvimento no campo do conhecimento. 

 

02) Uma das alternativas NÃO encontra respaldo no texto, 

marque-a: 

 

(A) Os avanços trazidos pela internet são visíveis em todo 

o mundo, e no Brasil também. Contudo,  ainda é 

necessário que se tenha cuidado com o seu uso. 

(B) A internet trouxe novos tempos através do  uso deste 

instrumento que revolucionou a vida das pessoas, 

principalmente porque se pode navegar com segurança 

absoluta. 

(C) Ao mesmo tempo em que a Internet está permitindo 

um mundo mais eficiente e mais conectado, ela está 

também está dando aos criminosos uma possibilidade 

eficiente para o cometimento de atos ilícitos. 

(D) A internet veio para ficar e facilitar a vida das pessoas, 

não interessando a idade. 

 

 

 

 

03) Ocorre predicado verbo nominal em 

 

(A) “o conhecimento era transferido de pai para filho” 

(L.6/7). 

(B) “A quantidade de informações disponível é gigante” 

(L.9/10). 

(C) “Uma das grandes vantagens da internet é a 

conveniência.” (L.11). 

(D) “Outra desvantagem da internet é a abordagem” 

(L.43). 

 

04) O vocábulo “se”, em “É claro que isto poderá ter o seu 

lado ruim, se não for bem explorado.” (L.16/17), 

expressa uma ideia de 

 

(A) Conclusão 

(B) Explicação. 

(C) Consequência. 

(D) Condição. 

 

05) Sobre questões de morfossintaxe presentes no texto, é 

correto afirmar: 

 

(A) O objeto direto de “existe” (L.2) é “um lado bom” 

(L.2) 

(B)  “ruim” (L.32) a sílaba tônica é a penúltima, por isso é 

paroxítona . 

(C) A expressão “ao conhecimento” (L.18) é paciente da 

ação  nominal. 

(D) a forma verbal “vivemos” (L.8) refere-se a um tempo 

passado concluído. 
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06) Ocorre ditongo e dígrafo, respectivamente, em 

 

(A) “ruim” (L.2) e “olhadinha” (L.24). 

(B) “reclamam” (L.34) e “fazendo” (L.29). 

(C) “extrair” (L.55) e “nossas” (L.55). 

(D) “suas” (L.54) e “tenha” (L.56). 

 

07) Exerce a mesma função sintática de “Antigamente” 

(L.27) a expressão da oração 

 

(A) “fato” (L.1). 

(B) “vivemos” (L.8). 

(C) “hoje” (L.15). 

(D) “pequenas” (L.39). 

 

08) Exerce função predicativa o termo 

 

(A)  “democratização” (L.5). 

(B) “educacional” (L.9). 

(C) “simplesmente” (L.5). 

(D) “bom” (L.54). 

 

09) A análise dos elementos linguísticos presentes no texto 

está correta em 

 

(A) “muitas”, em “Outra desvantagem da internet é a 

abordagem muitas vezes superficiais dos assuntos 

apresentados.” (L.43), é advérbio com de intensidade. 

(B) Se o termo “algumas” (L.52) for posposto ao termo 

com qual se refere não causa alteração de sentido no 

contexto. 

(C)  “O elemento de coesão textual “que”, em “que tinham 

acesso a educação, limitava-se aos livros.” (L.7), 

pertence a mesma classe gramatical de “que”,  em “que 

pessoas usam a internet para praticar crimes” (L.41). 

(D) “A substituição de “há”, em “há vantagens” (L.1) por 

existem não causa alteração de sentido no contexto, 

mas a estrutura frasal, do ponto de vista sintático, 

passa a ter outra composição. 

 

10) Os termos “embora” (L.26) e “mas” (L.44) expressam 

ideia de 

 

(A) Condição e conclusão. 

(B) Alternância e adversidade. 

(C) Concessão e ressalva. 

(D) Causa e conseqüência. 

 

11) Exerce a mesma função sintática da expressão “dos 

assuntos” (L.43) 

 

(A) “da internet” (L.2). 

(B) “da educação” (L.5). 

(C) “de pai” (L.7). 

(D) “de todas as idades” (L.22). 

 

12) No texto, quantos aos elementos da língua, é correto o 

que se afirma em 

 

(A) Em “a internet deu voz às pessoas” (L.28), verifica-se 

a ocorrência de objeto direto e objeto indireto. 

(B) Tanto em “A internet é fato” (L.1) como em 

“Governos e educadores precisam urgentemente tirar 

proveito da internet” (L.8/9), o predicado é nominal. 

(C) Em “limitava-se aos livros.” (L.7), há uma ocorrência 

de verbo pronominal obrigatório. 

(D) Em “existe um lado bom” (L.2), o verbo é transitivo 

direto. 

 

13) A alternativa que apresenta a divisão silábica correta é 

 

“Poderia” (L.6),  “conhecimento.” (L.8),  “pauta” (L.15),  

“gratuita” (L.18),  “maioria” (L.19). 

(A) “Po-de-ri-a” (L.6),  “a-ce-sso” (L.7), “vi-deo” (L.10). 

(B) “gra-tu-i-ta” (L.18),  “ma-i-o-ria” (L.19), “me-io” 

(L.23). 

(C) ““Po-de-ria” (L.6),  “a-ces-so” (L.7), “vi-de-o” (L.10). 

(D) “gra-tui-ta” (L.18),  “mai-o-ri-a” (L.19), “mei-o” 

(L.23). 

 

14) As palavras “ideia” (L.41), “educação” (L.5) e 

“próximas” (L.21) são, respectivamente,  

 

(A) “paroxítona, paroxítona, paroxítona.  

(B) “oxítona, oxítona, proparoxítona. 

(C) paroxítona, oxítona e proparoxítona. 

(D) Proparoxítona, oxítona e proparoxítona. 

 

15) As palavras “infelizmente” (L.50) e “conhecimento” 

(L.29) derivam, primária e respectivamente, de um 

 

(A) Verbo e substantivo. 

(B) Adjetivo e verbo. 

(C) Substantivo e verbo. 

(D) Adjetivo e adjetivo. 
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16) A razão entre o MMC (mínimo múltiplo comum) e o 

MDC (máximo divisor comum) dos números 35 e 21 

é: 

 

(A) 0,5 

(B) 15 

(C) 25 

(D) 115 

 

17) Dona Eugênia frita vinte pastéis em vinte minutos. 

Quantos pastéis bolinhos ela irá cozinhar se trabalhar 

durante quatro horas? 

 

(A) 100 pastéis 

(B) 200 pastéis 

(C) 240 pastéis  

(D) 40 pastéis 

 

18) Sabendo que o MDC de dois números A e B é 2𝑥 ∙ 5. 

Se A = 23 ∙ 3² ∙ 5² e B =  22 ∙ 5𝑦 ∙ 7², então o valor 

do produto de x por y é: 

 

(A) 
3

4
 

(B) 0 

(C) 1 

(D) 2 

 

19) Qual o valor da expressão a seguir: 

 

{[4 + 3 (−3 −
5

4
÷ 0,75 + 2) + 7] + 1} 

 

(A) É um número nulo. 

(B) É um número decimal. 

(C) É um número inteiro positivo. 

(D) É um número inteiro negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

20) Um grupo de cinco alunos gastou vinte quatro dias 

para realizar uma certa tarefa. Considerando a mesma 

proporção, quantos dias levarão trinta alunos para 

realizar 
3

4
 da mesma tarefa? 

 

(A) 3 dias. 

(B) 6 dias. 

(C) 35 dias. 

(D) 49 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com o art. 29 do Código de Trânsito 

Brasileiro, o trânsito de veículos nas vias terrestres 

abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: 

 

I. a ultrapassagem de outro veículo em movimento 

deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização 

regulamentar e as demais normas estabelecidas no 

Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o 

veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o 

propósito de entrar à esquerda. 

II. a circulação far-se-á pelo lado direito da via, não se 

admitindo exceções. 

III. os veículos prestadores de serviços de utilidade 

pública, quando em atendimento na via, gozam de 

livre parada e estacionamento no local da prestação de 

serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo 

estar identificados na forma estabelecida pelo 

CONTRAN. 

IV. o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos 

acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre 

ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de 

estacionamento. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) I, III e IV 

 

22) 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: 

 

I. obstruir a marcha normal dos demais veículos em 

circulação sem causa justificada, transitando a uma 

velocidade anormalmente reduzida. 

II. 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. 

III. indicar, de forma clara, com a antecedência necessária 

e a sinalização devida, a manobra de redução de 

velocidade. 

 

 

 

 

 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I 

(B) II e III 

(C) I, II e III 

(D) II 

 

23) O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes 

determinações, EXCETO: 

 

(A) nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, 

mesmo quando cruzar com outro veículo ou ao segui-

lo. 

(B) 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. 

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

posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou 

cerração. 

(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 

ou para indicar a existência de risco à segurança para 

os veículos que circulam no sentido contrário. 

 

24) Sobre as normas gerais de circulação e conduta no 

trânsito, assinale a opção ERRADA. 

 

(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) Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo 

órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será 

permitida a circulação de bicicletas nos passeios. 

(C) Salvo se a indicação luminosa do semáforo lhe seja 

favorável, nenhum 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. 

(D) A velocidade máxima permitida para a via será 

indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 

características técnicas e as condições de trânsito. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Em alguns casos a retroescavadeira não consegue 

sustentar a carga. Podem ser causas para esse 

problema, SALVO: 

 

(A) Válvula de alívio com defeito. 

(B) Vazamento de óleo além das gaxetas do cilindro. 

(C) Linhas rompidas ou vazando. 

(D) Filtro de óleo limpo. 

 

26) Acerca das precauções de segurança que devem ser 

tomadas no transporte da retroescavadeira, observe os 

itens a seguir. 

 

I. Acione as travas da lança e de giro antes de transportar 

a retroescavadeira para evitar movimentos 

descontrolados. 

II. Ao dirigir em vias públicas use luzes de segurança, 

refletores, sinalização SMV (Veículo de 

Movimentação Lenta), com o objetivo de evitar 

acidentes. 

III. Não trafegue próximo a fossos e escavações, pois 

podem ocorrer desmoronamentos. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) I 

 

27) Observe a imagem abaixo. 

 

  
 

Qual o tipo de máquina pesada retratada na imagem acima? 

(A) Trator de pneu. 

(B) Trator de esteira. 

(C) Motoniveladora. 

(D) Pá carregadeira. 

 

 

 

 

28) O trator de esteira pode ser utilizado para: 

 

I. Escavações em linha reta. 

II. Rebocar cargas pesadas ou outras máquinas. 

III. Empilhar materiais. 

IV. Arar a terra. 
 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 4 

(B) 3 

(C) 1 

(D) 2 
 

29) Marque a única alternativa que apresenta uma 

operação que pode ser realizada pela motoniveladora. 

 

(A) Raspar e fazer cortes horizontais e verticais em 

terrenos. 

(B) Abrir valetas profundas no asfalto. 

(C) Encher caçambas de caminhões com materiais 

diversos.  

(D) Perfurar tubulações para colocação de postes. 
 

30) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

componente do sistema elétrico de máquinas e 

equipamentos pesados movidos por motor a diesel: 
 

(A) Bobina de ignição e chave geral. 

(B) Distribuidor e vela de ignição. 

(C) Bateria. 

(D) Alternador. 
 

31) “É uma máquina pesada utilizada em construções 

dotada de uma poderosa pá para carregar areia, brita, 

terra, lixo, entulho, entre outros”. 
 

O enunciado acima se refere à/ao: 

(A) guindaste 

(B) motoniveladora. 

(C) trator de pneu 

(D) pá carregadeira. 
 

32) São exemplos de máquinas pesadas: 
 

I. Retroescavadeiras. 

II. Pás-carregadeiras. 

III. Empilhadeiras. 
 

É correto o que se afirma em: 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e II 

(D) I e III 
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33) A identificação da Carteira Nacional de Habilitação 

expedida e a da autoridade expedidora serão 

registradas no: 

 

(A) CONTRAN. 

(B) DETRAN 

(C) CETRAN 

(D) RENACH. 

 

34) É correto afirmar sobre a sinalização do trânsito. 

 

(A) A sinalização será colocada em posição e condições 

que a tornem perfeitamente visível e legível durante o 

dia e a noite, em distância compatível com a segurança 

do trânsito, conforme normas e especificações do 

CONTRAN. 

(B) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição 

sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata 

retirada de qualquer elemento que prejudique a 

visibilidade da sinalização viária e a segurança do 

trânsito, com ônus para quem o tenha colocado. 

(C) Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após 

sua construção, ou reaberta ao trânsito após a 

realização de obras ou de manutenção, enquanto não 

estiver devidamente sinalizada, vertical e 

horizontalmente, de forma a garantir as condições 

adequadas de segurança na circulação. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

35) São espécies de sinais de trânsito: 

 

I. dispositivos de sinalização auxiliar. 

II. sonoros. 

III. luminosos. 

IV. horizontais. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II, III e IV  

(B) I  

(C) II, III e IV 

(D) I, II e IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36) Os exames de habilitação, exceto os de direção 

veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas 

ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de 

trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo 

com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. A 

respeito disso, observe os itens a seguir. 

 

I. Ao candidato aprovado será conferida Permissão para 

Dirigir, com validade de seis meses. 

II. A formação de condutores deverá incluir, 

obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de 

conceitos básicos de proteção ao meio ambiente 

relacionados com o trânsito. 

III. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao 

condutor no término de um ano, desde que o mesmo 

não tenha cometido nenhuma infração de natureza 

grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração 

média. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) II e III 

(B) II 

(C) I e III 

(D) I, II e III 

 

37) De acordo com o disposto no Código de Trânsito 

Brasileiro a respeito do processo de habilitação, 

assinale a opção ERRADA. 

 

(A) A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para 

Dirigir somente terão validade para a condução de 

veículo quando apresentada em original. 

(B) Os exames de habilitação, exceto os de direção 

veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas 

ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de 

trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo 

com as normas estabelecidas pelo CIRETRAN. 

(C) 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 doze meses. 

(D) O processo de habilitação, as normas relativas à 

aprendizagem para conduzir veículos automotores e 

elétricos e à autorização para conduzir ciclomotores 

serão regulamentados pelo CONTRAN. 
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38) Estacionar o veículo onde houver sinalização 

horizontal delimitadora de ponto de embarque ou 

desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, 

na inexistência desta sinalização, no intervalo 

compreendido entre dez metros antes e depois do 

marco do ponto, é uma infração de trânsito: 

 

(A) gravíssima 

(B) grave 

(C) leve 

(D) média 

 

39) Segundo o art. 162 do Código de Trânsito Brasileiro, 

dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de 

Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização 

para Conduzir Ciclomotor é uma infração de trânsito 

gravíssima que tem como penalidade: 

 

(A) multa (três vezes). 

(B) multa (duas vezes). 

(C) multa. 

(D) recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e 

retenção do veículo até a apresentação de condutor 

habilitado. 

 

40) Assinale a alternativa que apresenta uma via rural. 

 

(A) via coletora. 

(B) via transversal. 

(C) estradas. 

(D) via pavimentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


